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Ingress
Orientering om utkast til Helse- og omsorgsplan 2019 – 2030 for eventuelle innspill.

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Hovedformål med revidering av vedtatt Pleie- og omsorgsplan 2013 – 2020 er å sikre at mål, vedtatte
prinsipper og innsatsområder følger kommunal planstrategi, politiske vedtak og nye statlige styringssignal
og mål. Det har over noe tid vært signalisert nødvendighet av en revidering av Pleie- og omsorgsplan
2013 – 2020. Dette arbeidet er nå gjennomført og forslag til Helse- og omsorgsplan er ferdigstilt.

Faktiske opplysninger
I forbindelse med revideringen har arbeidsgruppen funnet det naturlig med en utvidelse av planen til å
omfatte alle kommunens helse- og omsorgstjenester. Arbeidsgruppen har derfor endret navn på
dokumentet fra Pleie- og omsorgsplan til Helse- og omsorgsplan. Helse- og omsorgsplanen er en
strategisk overordnet plan og er inndelt i temaområder med fokus på utvikling og fremtidige behov for
tjenester. Demografi og økonomiske perspektiver belyses etter hvert hovedområde. Med hovedområder i
denne sammenhengen menes kapittel 3, Morgendagens omsorg i Midtre-Gauldal Kommune som belyser
tematikk knyttet til enhet Pleie og omsorg. Kapittel 4, Morgendagens helsetjeneste tar opp tema som

5

omhandler enhetene NAV, Helse og familie. Helse- og omsorgsplanen peker på sentrale
utviklingsområder og kommer med forslag til prioriterte områder som Midtre Gauldal kommune
anbefales å jobbe med.
I forslaget til Helse- og omsorgsplan fremkommer det tydelig at kommunen vil stå ovenfor betydelige
økonomiske og ressursmessige utfordringer i planperioden. Et tidsperspektiv fram mot 2039 synliggjøres
gjennom statistikk og prognoser. Det synes riktig å inkludere dette perspektivet for synliggjøre et
overordnet bilde av fremtidige utfordringer.
Revisjonsarbeidet er gjennomført av arbeidsgrupper bestående av ledere fra Pleie og omsorg, Helse og
familie og NAV. Rådmannens stab har også bidratt inn i arbeidet. I revideringen av planen har Utvalg for
helse og omsorg og Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne vært referansegrupper for
arbeidet. Det vil si at utvalgene underveis er blitt orientert om arbeidet og har hatt mulighet til å bidra
med innspill. I revideringsarbeidet er det lagt vekt på å se hele helse- og omsorgstjenesten som et
helhetlig tilbud til innbyggerne i Midtre Gauldal kommune.

Vurdering
Rådmannen vil med dette legge fram utkast til Helse- og omsorgsplan 2019 – 2030. Økonomiske
beregninger viser at kommunen ikke har bærekraft til å opprettholde dagens tjenestenivå inn i framtida.
Planperioden vil kreve prioriteringer og effektiviseringstiltak med bakgrunn i forventet økning i
aldersgruppen over 67 år, og antatt økte behov for tjenester. Midtre Gauldal kommune har så langt hatt
adekvat dekning av fagressurser innen helse og omsorgstjenestene. Det vil være viktig å beholde
eksisterende fagressurser samtidig som kommunen aktivt må forholde seg til hvordan rekruttere og
beholde sykepleiere, vernepleiere og helse og omsorgsarbeidere i et framtidsperspektiv. Bakgrunn for
orienteringen er å gjøre kommunestyret kjent med planens innhold og åpne for eventuelle innspill fra de
politiske partiene.

Rådmannens innstilling
Utkast til Helse- og omsorgsplan 2019 – 2030 legges fram til orientering og eventuelle innspill. Frist for
innspill settes til 15/10 – 2019.
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1 Innledning
1.1

Bakgrunn for revideringen

Bakgrunn for revideringen av Pleie- og omsorgsplan 2013 – 2020, Egenmestring – Trygghet – Livskvalitet
er at kommunen skal utvikle bærekraftige helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. I Kommunal
Planstrategi Midtre Gauldal 2016-2019, pekes det på behovet for revidering av eksisterende Pleie og
omsorgsplan. Nasjonale reformer, planer og lovverk fører til et endringsbehov i helse, sosial og
omsorgstjenestene. Utvikling i demografi og levekår og sosiale helseforskjeller gir kommunen utfordringer
i årene framover. Gode strategier og virkemidler er nødvendig for å møte disse utfordringene.
Revisjonsarbeidet er endringer utført med utgangspunkt i arbeidsgrupper bestående av ledere fra Pleie og
omsorg, Helse og familie og NAV. Rådmannens stab har også bidratt inn i arbeidet.
I revideringen av planen har Utvalg for helse og omsorg og Rådet for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevne vært referansegrupper for arbeidet. Utvalgene har bidratt med innspill i arbeidsprosessen.
Brukerperspektivet vurderes å være ivaretatt gjennom Rådet for eldre og mennesker med nedsatt
funksjonsevnes deltakelse som referansegruppe. I revideringsarbeidet er det lagt vekt på å se helse og
omsorgstjenesten som et helhetlig tilbud til befolkningen i kommunen. Det er derfor tatt inn områder som
tidligere ikke er beskrevet i Pleie og omsorgsplan 2013 – 2020. Helsestasjon, Psykisk helse og rus,
Fysioterapi og ergoterapi-tjenesten, Legetjenesten, Frisklivssentralen og NAV. Dette er fagområder som er
organisert under enhetene Helse og familie og NAV.
Alle innbyggere i Midtre Gauldal kommune skal oppleve likeverdige tjenester. Det betyr at kommunen
skal sørge for tilgjengelige tjenester av god kvalitet til kommunens innbyggere. Helse- og omsorgstjenester
skal tilrettelegges på en slik måte at de bidrar til et verdig, trygt og meningsfullt liv. Tjenestetilbudet skal
innrettes i respekt for den enkeltes selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel. Tjenesteyting skal ta
hensyn til individuelle ulikheter og være tilpasset mangfoldet i kommunen. Dette innebærer at alle
tjenesteområdene har ansvar for å sikre nødvendig kompetanse.

1.2

Formål med planarbeidet

Hovedformål med revidering av vedtatt Pleie- og omsorgsplan 2013 – 2020 er å sikre at mål, vedtatte
prinsipper og innsatsområder er tråd med kommunal planstrategi, politiske vedtak og nye statlige
målsettinger og styringssignal. Helse og omsorgsplan for Midtre Gauldal kommune skal møte dagens
behov og morgendagens utfordringer og tar sikte på å mobilisere og ta i bruk kommunens
omsorgsressurser på nye måter.

1.3

Oppbygging

Helse- og omsorgsplan 2019 – 2030 er en overordnet strategiplan. Den er også et konkret styringsverktøy
for det konkrete arbeidet fra år til år. Tiltak som følger av Helse- og omsorgsplan må behandles i
kommunens handlingsplaner og budsjett. Helse- og omsorgsplanen følges opp av kommunale
delplaner/fagplaner der det synes hensiktsmessig. Helse- og omsorgsplanen tar i hovedsak utgangspunkt i
Stortingsmelding 29 Morgendagens omsorg, Stortingsmelding 15 Leve hele livet og Stortingsmelding 26
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Planen er bygd opp med utgangspunkt i temaområder
som skisseres i disse stortingsmeldingene.
Helse- og omsorgsplanen bygger på og viderefører tidligere arbeid beskrevet i Pleie- og omsorgsplan 2013
– 2020, Egenmestring – trygghet – livskvalitet.
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Helse- og omsorgsplanen inneholder bakgrunnsinformasjon, tjenestebeskrivelser, anbefalte
utviklingsområder, statistikk og prognoser som danner grunnlag for forslag til årlige prioriteringer av
utviklingsområder.

1.4

Avgrensing og begrepsforståelse

Det ytes mange helsetjenester i omsorgstjenesten, og en helse og omsorgsplan vil også inkludere
helsetjenester. Kommunale omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for hjemmebaserte
tjenester som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, tjenester på sykehjem og
omsorgsboliger, korttidsopphold, rehabilitering, omsorgslønn, støttekontakt og trygghetsalarm.
I forbindelse med beregnet behov for omsorgsboliger med heldøgnsbemanning tas et visst forbehold om
riktig estimat.

1.5

Hovedmål i planen

Helse og omsorgstjenestene bidrar til at den enkelte opplever et trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv.
Målsettingen er utarbeidet av avdelingsledere og enhetsledere i arbeidsprosessen med planen.
For å nå dette målet beskriver Helse og omsorgsplanen sentrale og prioriterte utviklingsområder for
perioden 2019 – 2030. Arbeidsgruppene har trukket ut et sentralt utviklingsområde for hvert tema-område
i planen som igjen er foretatt en prioritering utfra.
Kommunen står ovenfor store omsorgsutfordringer i tiårene som kommer. Disse framtidsutfordringene
kan ikke overlates til de kommunale helse og omsorgstjenestene alene, men krever at kommunens
ressurser mobiliserer og tas i bruk på nye måter. Midtre Gauldal kommune må finne fram til og bruke de
ressurser, evner og ønsker innbyggerne selv har for å mestre hverdagen i samarbeid med pårørende og
frivillige. Organisering, kompetanse, rekruttering, teknologi og brukermedvirkning er sentrale virkemidler.
Det trengs en helhetlig tenkning for hvordan fremtidens helse og omsorgstjeneste utformes.

2 Planforutsetninger
2.1

Lovverk

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er førende og danner rammen for Helse og omsorgsplan
2019-2030. Kommunen plikter at alle helse og omsorgstjenester som ytes er faglig forsvarlige. Dette
arbeidet skal sikres av Lov om Helsepersonell, Pasient og brukerrettighetsloven, Lov om sosiale tjenester i
NAV og Folkehelseloven. Andre lovverk grenser også til helse og omsorgstjenesten slik som Lov om
spesialisthelsetjenesten m.m Lov om barneverntjenester m.m Lov om gjennomføring og etablering av
psykisk helsevern, Lov om tannhelsetjenesten.

2.2

Nasjonale føringer

Sentrale dokumenter som legger føringer for planarbeidet:






Regjeringen sin strategi for innovasjon i kommunesektoren (2013)
Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg
Stortingsmelding 16 (2011-2015) Nasjonal helse og omsorgsplan
Stortingsmelding 47 (2008- 2009) Samhandlingsreformen
Stortingsmelding 25 (2015-2016) Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer
(Omsorgsplan 2015)
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NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg
Stortingsmelding 45 (2012-2013) Frihet og likeverd – om mennesker med utviklingshemming
Stortingsmelding 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
Omsorg 2015-2020, Regjeringens plan for omsorgsfeltet 2020
Regjeringens opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (2017-2019)
Melding til Stortinget 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga — Gode liv i et trygt samfunn
Lov om folkehelsearbeid av 24. Juni 2011. Nr.29

Lokale føringer

Kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2030 har som et av flere hovedmål å sikre befolkningen i Midtre
Gauldal kommune gode helse og omsorgstjenester. Dette innebærer at kommunen skal gi riktige tjenester
på riktig omsorgsnivå, og til riktig tid. Man skal benytte seg av de muligheter og ressurser som finnes i
tilknytning til nærmiljø og sosiale nettverk gjennom næromsorg. Benytte seg av tilgjengelig teknologi og
gjennomføre tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse innen helse- og omsorgstjenestene i
kommunen.
Kommunal planstrategi Midtre Gauldal kommune 2016 – 2019 peker på at samfunnsutviklingen gjør det
nødvendig med endringer i struktur og innhold av tjenesteproduksjon innen helse og omsorgstjenestene.
Dette medfører at en revisjon av Pleie og omsorgsplan 2013 – 2020 anses som nødvendig.
Helse- og omsorgsplanen skal bidra til å virkeliggjøre kommunens visjon innenfor helse og
omsorgsarbeidet. Kommunens visjon er: Kreativ og raus.
Verdigrunnlaget til Midtre Gauldal kommune er: Lojalitet, effektivitet samarbeid og respekt. Verdigrunnlaget
beskriver fundamentet for kommunens helse- og omsorgstjenester.

2.4

Oppfølging av samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.2012 og er fortsatt retningsgivende for utvikling av fremtidens
helse og omsorgstjenester. Reformen er en retningsreform for utvikling av fremtidens helse og
omsorgstjenester. Bakgrunnen for reformen kan i hovedsak oppsummeres i fire punkter:






God koordinering: Tilbudet skal ha god kvalitet. Pasienter og brukere skal oppleve at de at de får
helhetlig hjelp uten svikt eller brudd i behandlingsforløpet.
Redusere behov: Forebygge og fremme helse framfor å reparere - Innbyggerne skal være friske så
lenge som mulig, når de trenger hjelp skal de få dette.
Mer i kommunen: Spesialisthelsetjenesten blir mer spesialisert og oppgaver flyttes til kommunen.
Oppbygging av helsetilbudet i kommunen må skje over tid.
Pasienter og brukere skal være i sentrum. «Hva er viktig for deg?» skal være det sentrale
spørsmålet når tjenestetilbud utvikles. Det skal legges vekt på involvering av brukere og
pårørende i beslutninger om tjenestetilbud.

Kommunen skal sørge for en helhetlig tenkning i planlegging og organisering av tjenester. Tjenestetilbudet
skal dreies mer mot forebygging og tidlig innsats slik at flest mulig får flere leveår med god livskvalitet.
Det kommunale ansvaret gjelder for somatikk, rus og psykiske helsetjenester.
Planen er retningsgivende og beskrivende for det framtidige kommunale helse og omsorgsarbeidet. Midtre
Gauldal kommune legger vekt på brukermedvirkning, selvstendighet og tverrfaglig samarbeid til beste for
den enkelte innbygger. Innbyggerne i kommunen skal oppleve tjenester som virker sammen, dette
5
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forutsetter godt samarbeid internt i kommunen, og mellom kommunen og samarbeidspartnere. Midtre
Gauldal kommune deltar i interkommunalt samarbeid ved deltakelse i kommunegruppen
Trondheimsområdet. Dette inkluderer følgende tjenestetilbud hvor Trondheim kommune er
vertskommune: Legevaktsamarbeid, miljørettet helsevern, krisesenter og ØHD (øyeblikkelig hjelp
døgntilbud).

2.5

Folkehelsesituasjonen i Midtre Gauldal

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012 som en del
av samhandlingsreformen. Folkehelseloven skal bidra til
·
·
·

ei samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og utjevner sosiale helseforskjeller.
at folkehelsearbeidet skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold.
å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Folkehelseloven krever at kommunen planlegger folkehelsearbeidet ut fra lokale
folkehelseutfordringer. Det skal tas hensyn til påvirkningsfaktorer i alle samfunnssektorer i tråd
med prinsippet om ”helse i alt vi gjør”, for eksempel i skole-, barnehage-, bolig-, kultur- og
næringssektoren, og i tillegg i helse- og omsorgssektoren (regjeringen 2011)1.
I følge Folkehelseinstituttet er det tiltak rettet mot hele befolkningen som gir størst
samfunnsøkonomisk gevinst. Midtre Gauldal kommune må derfor satse sterkt på
folkehelsearbeid, og spesielt på helsefremming der befolkningen bor og arbeider.
Helse- og omsorgsplanen skal tydeliggjøre helse- og omsorgstjenestens bidrag i
folkehelsearbeidet, men ikke presentere universelle forebyggende folkehelsetiltak (for eksempel
rusforebygging blant ungdom, bekjempelse av mobbing).

2.6

Sykdom og sosial ulikhet

I løpet av det 20. århundret har smittsomme sykdommer gått tilbake og kroniske ikkesmittsomme sykdommer2 (NCD) preger sykdomsbildet i økende grad. De dominerende
sykdomsgruppene er hjerte- og karsykdommer, kreft, diabetes type 2, luftveissykdommer,
muskel- og skjelettsykdommer og psykiske lidelser. Dette er sykdommer og lidelser som i stor
grad påvirkes av levekår, livsbetingelser og levevaner. Det er vedtatt både nasjonale og globale
strategier for bekjempelse av ikke-smittsomme sykdommer (Folkehelseinstituttet 2017).
Tabellen viser status for ikke-smittsomme sykdommer i Midtre Gauldal kommune, Trøndelag og
Norge.

1
2

Ikke-smittsomme sykdommer

Periode

Hjerte- og karsykdommer, brukere av legemidler, antall
pr. 1000 innbyggere, alder 0-74 år.
Hjerte- og karsykdommer, dødsfall, antall pr. 100.000
innbyggere, alder 0-74 år.

20152017
20082017

Midtre
Gauldal
100,5

Trønde
-lag
98,1

Norge

71,6

53,2

51,6

104,8

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-90-l-20102011/id638503/sec3
Kroniske ikke-smittsomme sykdommer: Noncommunicable diseases (NCD)
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Kreft, antall pr. 100.000 innbyggere, alle aldre.
Diabetes type 2, brukere av legemidler, alder 30-74 år.
Luftveissykdommer, kols astma, 45-74 år,
antall pr. 1000 innbyggere
Muskel- og skjelettsykdommer, antall pr. 1000
innbyggere, alder 0-74 år.
Psykiske lidelser, pr. 1000 innbyggere, alder 0-74 år.

20082017
20162018
20162018
20152017
20152017

545

588

614

47,2

37,8

39,5

99,2

98,7

111,9

340

334

319

135

152

152

Folkehelseinstituttet gir hvert år ut Folkehelseprofil for hver kommune i Norge, som et bidrag til
kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som
påvirker denne.
I folkehelseprofilen som gis ut av Folkehelseinstituttet (februar 2019) oppsummeres
statusindikatorer i Midtre Gauldal kommune slik:
• Andelen barn (0-17 år) som bor i husholdninger med lav inntekt3, er lavere enn i landet som
helhet.
• Frafall i videregående skole er en viktig folkehelseutfordring i hele landet. Frafallet i
videregående skole i Midtre Gauldal kommune er ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
• Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er litt eller svært fornøyd med lokalmiljøet, er
ikke signifikant forskjellig fra landsnivået.
• Andelen gravide som røyker i begynnelsen av svangerskapet, er ikke signifikant forskjellig fra
landet som helhet (gravides røykevaner kan gi en pekepinn på hvordan kommunen ligger an når
det gjelder røyking i den voksne befolkningen generelt).
• Andelen i aldersgruppen 15-29 år som har psykiske symptomer og lidelser, er lavere enn i landet
som helhet, vurdert etter data fra fastlege og legevakt.

Folkehelseprofilen gir et faktagrunnlag som vurderes som sentralt i Helse-og omsorgsplanen.

3

Lavinntekt: Husholdningen har under 60 prosent av medianinntekten for husholdninger i Norge.
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3 Morgendagens omsorg i Midtre Gauldal kommune:
3.1

Hovedpunkter

Hovedmål

Helse og omsorgstjenestene bidrar til at den enkelte opplever et trygt,
meningsfullt og selvstendig liv.

For å realisere Helse- og omsorgsplanens hovedmål foreslås ulike strategier knyttet til områdene planen er
delt inn i. En strategi er valgt for hvert av område. Helse- og omsorgsplanen er bygd opp slik at den vil
belyse de ulike fagområdene.
Hovedtrekk i utviklingen











Befolkningsutvikling
Kommunalt utviklingsarbeid
Omsorgsfellesskapet som
ressurs
Kompetanse og rekruttering
Tverrfaglig samhandling
Velferdsteknologi og
velferdsteknologiske løsninger
Boliger/befolkningsprognoser
og utbygging av heldøgns
omsorgsplasser
Forebygging og tidlig innsats
Rehabilitering
Leve hele livet, en
kvalitetsreform for eldre

Hovedutfordringene for morgendagens
omsorgstjenester er knyttet til vekst i antall brukere og
eldre. Kommunen har flere brukere med komplekse
sykdomsbilder og behov for sammensatte tjenester.
Tidlig innsats/intervensjon er et sentralt prinsipp ved
tildeling av tjenester innenfor helse og omsorg.
Målsettingen er at tjenesten(e) gis raskt når behov
oppstår og avsluttes ved egenmestring. Ved å ha ulike
nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet kunne tildeles ut
fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene
differensieres ved at tjenestetilbudet strekker seg fra
lite hjelpebehov (lavterskel-tilbud) til stort hjelpebehov
(høy terskel). Tjenestene tildeles ut fra LEONprinsippet (laveste effektive omsorgsnivå).
Helsefremmende og forebyggende innsats skal bidra til
at innbyggerne klarer seg selv og er selvstendige så
lenge som mulig, samt også til en hensiktsmessig
ressursutnyttelse.
Dette stiller store krav til kapasitet og kompetanse i
helse og omsorgstjenestene, effektivisering, omstilling
og tilpassing i kommunene.
Framskriving av befolkningsutviklingen viser et stort
behov for nye heldøgns omsorgsplasser i
planperioden.
Tilrettelegging av egen bolig gjør det enklere å motta
helse og omsorgstjenester i eget hjem, og gir større
muligheter for egenmestring for den enkelte.
Enkeltpersoner må i framtida ta større ansvar for egen
helse, og omsorgstjenestene skal understøtte brukernes
egne ressurser og muligheter.
Morgendagens helse og omsorgstjenester må
organiseres slik at den enkelte kan fortsette å leve et
trygt, meningsfullt og mest mulig selvstendig liv til
tross for krevende livsutfordringer, sosiale og
helsemessige problemer eller funksjonssvikt.
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Morgendagens omsorgstjeneste skaper tjenestetilbudet
sammen med brukerne, samhandler med pårørende og
mobiliserer lokalsamfunnet på nye måter.
Ved å ta i bruk nye arbeidsmetoder kan en bidra til at
den enkelte bruker kan oppleve aktivitet og fellesskap i
lokalsamfunnet. Kommunen vil i form at utprøving av
ny arbeidsform og nye tilbud legge til rette for et egnet
tilbud for ulike pasientgrupper basert på den enkeltes
behov og med kompetent personalet. En vil ha fokus
på mestring og fysisk aktivitet.
Tverrfaglige team kan være en hensiktsmessig
organisering for å sikre sømløse overganger og
forpliktende tverrfaglig samarbeid for morgendagens
helse og omsorgstjeneste.
Tjenestene skal vektlegge å inspirere til å finne nye
arbeidsordninger, ta i bruk nye metoder og nye
løsninger. Tjenestene skal utfordres til en organisering
som bidrar til større kontinuitet i tjenestetilbudet, med
mykere overganger og færre å forholde seg til for dem
som mottar tjenester.
Eldre over 65 år har et særskilt fokus i de kommende
årene gjennom kvalitetsreformen Leve hele livet.
Reformen er særlig rettet mot helse og
omsorgssektoren, men alle sektorer må bidra for å
skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan
være aktive og selvstendige.
Å ta i bruk ny teknologi er nødvendig for å lykkes.
Teknologi kan ikke erstatte menneskelig omsorg og
fysisk nærhet, men kan være et bidrag til at man kan
klare seg selv lenger, og gi en større fleksibilitet og
trygghet for brukerne.
En bred folkehelsesatsning i alle samfunnssektorer er
en viktig forutsetning for å sikre livskvalitet og gode liv
for innbyggerne i Midtre Gauldal kommune.
Forebygging, tidlig innsats og rehabilitering er viktige
satsingsområder i Helse og omsorgsplan 2019-2030

HovedsatsingsOmråde:
«Leve hele livet
En kvalitetsreform
for eldre».



Matglede for de eldre og ernæringsrik kost. Tiltak for økt fokus på matglede
som gjør måltidet til en hyggelig begivenhet i hverdagen. Et godt måltid skal
bestå av næringsrik mat som ser god ut, lukter og smaker godt.



Vise omsorg for de som yter omsorg: Dette gjennom å ta vare på de som
har omsorg for sine nærmeste. Legge til rette for tettere samarbeid om felles
oppgaver mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten.
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Aktivitet, deltakelse og sosialt fellesskap. Opprettholde eldres forhold til
familie, venner og sosialt nettverk. Skape gode opplevelser og møter på
tvers av generasjonene.



Skape generasjonsmøter og etablere møteplasser. Videreutvikle samarbeidet
med frivillige, organisasjoner, skoler, barnehager, kulturskole og studenter.



Sambruk av lokaler legger grunnlag for felles aktiviteter. Ved å åpne
omsorgssenterets tilbud for andre i nærmiljøet, er målsettingen å gi et rikere
liv for dem som bor der, og et bedre tilbud til kommunens øvrige
innbyggere.



Helsehjelp og sammenheng i tjenestene.



Tjenestetilbudet skal ta utgangspunkt i hva som er viktig for den enkelte.
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3.2

Morgendagens omsorgstjeneste

Strategi

Midtre Gauldal kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid.

Hovedtrekk i utviklingen

















Organisering
Forebygging
Rehabilitering
Samhandling med
omsorgsfellesskapet
Nye arbeidsmetoder
Ny teknologi
Kompetanseutvikling/
ferdigheter
Fleksibilitet
Demensomsorg
Tjenester for
utviklingshemmede
Hverdagsrehabilitering
Helseplattformen
Hva er viktig for
bruker
Sømløse overganger
Økt ansikt til ansikt
tid
Teamarbeid
Lindrende
behandling/omsorg i
livets sluttfase

Hjemmetjenesten i Midtre Gauldal kommune består av hjelp
til praktisk bistand, omsorg i hjemmet, bo- og dagsenter og
tjenester til mennesker med utviklingshemming og nedsatt
funksjonsevne.
Omsorgstjenestene i Midtre Gauldal har tradisjonelt vært
preget av et høyere antall sykehjemsplasser sammenlignet med
andre kommuner i Trondheimsregionen. En ønsket utvikling
er sterkere satsing på hjemmetjenester og rehabilitering i eget
hjem. Flest mulig bør få mulighet til å leve hjemme lengst
mulig. En robust hjemmebasert tjeneste er sentral for å kunne
tilby framtidsrettede omsorgstjenester. Det er behov for å
etablere omsorgsboliger for personer med demens.
Institusjonsbaserte tjenester utgjør i dag det høyeste nivået i
omsorgstrappen og er en tjeneste til de med særlig behov for
medisinskfaglig oppfølging på sykehjemsnivå. Korttidsplasser
for utredning, behandling og rehabilitering er prioriterte
områder.
Andel beboere på institusjon/sykehjem har gått noe ned.
Beboere på bo- og dagsenter har økt ved at Støren bo- og
dagsenter er tatt i bruk høsten 2018. Mottakere av
hjemmetjenester øker gradvis.
Nye arbeidsmetoder og satsingsområder stiller krav til
kompetanse og rekruttering. Midtre Gauldal kommune må
tilpasse kompetansen slik at den er i tråd med de pleiefaglige
og medisinske behov befolkningen har.
Midtre Gauldal kommune har i dag god kompetanse innenfor
flere fagområder i omsorgstjenesten. Dette må forsterkes og
videreutvikles for å best mulig kunne ivareta framtidige behov.
Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, ergoterapeuter,
fysioterapeuter og aktivitører er sentral kompetanse å inneha
for kommunen. Det vil være avgjørende å for et fremtidig
helsetilbud i kommunen at disse ressursene finnes. Det
anbefales å gjøre et arbeid som signaliserer type og mengde
fagkompetanse som skal rekrutteres og anvendes for å løse
omsorgsoppgavene.
Midtre Gauldal kommune bør utarbeide en strategi for
hvordan rekruttere riktig kompetanse for å kunne møte
fremtidige utfordringer.
Det bør videre vurderes hvordan eksisterende fagkompetanse
best kan brukes. En vridning av ressursbruken synes
nødvendig. Hva bør prioriteres ned eventuelt bort? Det vil
være naturlig å se nærmere på arbeidsoppgavene til de ulike
faggruppene på nytt.
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Morgendagens omsorgstjeneste må legge til rette for at
brukerne i større grad blir en ressurs i eget liv.
Velferdsteknologi bidrar til mestringsfølelse, selvstendighet og
sikrer livskvalitet. Brukere av omsorgstjenestene vil kunne bo
lengre hjemme i egen bolig.
Ansikt til ansikt-tid (ATA-tid). Hjemmesykepleien har i det
daglige fokus på Ansikt til Ansikt-tid. Med dette menes tid
knyttet direkte sammen med bruker. For å oppnå dette må
arbeidsoppgaver struktureres. Arbeidslister blir planlagt på
best mulig måte slik at ansatte unngår unødvendig kjøring.
Nær tilknytning til legekontor og apotek, samt at medisinsk
utstyr, tekniske hjelpemidler, bandasjer og medisiner er lagret
på basen, bidrar til økt kvalitet på tjenesten. Dette er
tidsbesparende og gir økt ATA-tid.
Et tiltak som er iverksatt blant annet for å øke ATA-tid er
innføring av multidose. Dette har frigjort tidligere brukt tid på
medisinrom til økt tid hos bruker.
I arbeidet med revideringen av Helse og omsorgsplanen har
arbeidsgruppen på nytt vurdert hvorvidt en soneinndeling av
hjemmebaserte tjenester kan bidra til å effektivisere
ressursbruken i pleie og omsorg. Hovedutfordringen når det
gjelder organiseringen av disse tjenestene er at brukerne er
spredt over hele kommunen; det vil si at de ikke bor langs
Rv30 eller E6 – men rundt omkring i bygder og grender.
Dette fører til mye bilkjøring uansett organisering.
Arbeidsgruppen har diskutert:
o
o

Hvordan kan en soneinndeling bidra til å effektivisere
ressursbruken? Gi mer tid hos brukere og mindre
bilkjøring.
Hvilke konsekvenser vil en soneinndeling få for
kvaliteten på de tjenester som skal gis.?

Momenter som er kommet fram gjennom vurderingen:
o

o

o

o

Det kan ikke være ansattes bosted som skal være
avgjørende for hvor de utfører sine oppdrag. Det er
den ansattes kompetanse som skal avgjøre dette.
Riktig kompetanse på rett sted.
Et felles oppmøtested vurderes nødvendig for
fordeling av oppdrag, overføring av
informasjon/oppdateringer, ajourhold, uttak av utstyr
og fordeling av tilgjengelig kompetanse ut fra
brukernes behov til enhver tid. Hensiktsmessig
geografisk fordeling av oppdrag gjøres også.
Felles oppmøtested er ønskelig ut fra
arbeidsmiljøhensyn/fagmiljø; et felles treffpunkt er
nødvendig for å kunne utvikle kompetanse gjennom
erfaringsdeling og utveksling av nødvendig
informasjon om brukerne.
En soneinndeling kan føre til økt sårbarhet og dårlig
utnyttelse av de ansattes tidsressurs. Det er sykepleier
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og helsefag arbeiderkompetansen som er kritisk og
som må kunne brukes fleksibelt. Dette gjør at en
felles base for disse yrkesgruppene er hensiktsmessig
for å kunne fordele arbeidsoppgaver utfra brukernes
behov.
o

o

Hjemmesykepleiens arbeidsoppgaver har de senere
årene blitt mer og mer spesialiserte. Dette må ses i
sammenheng med samhandlingsreformen som
medfører at mer behandling blir utført i hjemmet.
Kravene til hjemmesykepleien øker i forhold til faglig
forsvarlighet. Dette innebærer både nødvendig økning
av kompetanse, større behov for internundervisning
og god rapportering.
For å kunne ivareta et godt og forsvarlig fagmiljø
basert på både forskningsbasert og erfaringsbasert
kunnskap, ser en viktigheten av at de ansatte
organiserer arbeidshverdagen i en felles base. Dette
bidrar til en god utnyttelse av fagkompetansen og
utvikling av et robuste fagmiljø som er i stand til å
håndtere sine arbeidsoppgaver.

Med utgangspunkt i de vurderinger som er gjort, vurderes det
faglig uhensiktsmessig å dele eksisterende fagmiljø inn i
mindre soner. En soneinndeling anbefales ikke. Riktig
kompetanse skal møte riktig bruker.
Det er ønskelig å utnytte dagens bygningsmasse best mulig.
Dagaktiviteter ved kommunens bo- og dagsenter bør legges til
rette for. Denne type tilbud bør også omfatte og tilrettelegges
for hjemmeboende eldre i lokalmiljøet.
Kommunen vil ha et betydelig fremtidig behov for
omsorgsboliger. Eksisterende bygningsmasse må utnyttes
godt.

Utviklingsområder













Utarbeide og videreutvikle fagplaner for å nå målene i strategiplanen på de
ulike fagområder.
Utvikle og styrke hjemmebaserte tjenester i tråd med prognosene for
befolkningsvekst og behov for omsorgstjenester.
Integrere velferdsteknologi som en del av omsorgstjenestetilbudet.
Vurdere mulighet for alternativ organisering av ulike tilbud som gis på
dagtid. Brukerstyrte tilbud bør utredes.
Sikre rask rehabilitering og oppfølging av personer med
funksjonsnedsettelse.
Arbeide for mest mulig ansikt til ansikt-tid.
Vurdere og iverksette tiltak som bidrar til fleksibilitet og gode overganger.
Faste ansatte og faste vikarer i Midtre Gauldal kommune skal ha
fagutdanning i løpet av planperioden.
Utvikle tjenestene i tråd med Samhandlingsreformen.
Utvikle tjenestene i tråd med Nasjonal kreftstrategi (Leve med kreft).
Vurdere nye arbeidstidsordninger og organisering av tjenestetilbudet for å
bedre å kunne imøtekomme brukeres behov.
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Kartlegge behov for interkommunalt samarbeid utover eksisterende
samarbeidsordninger.
Kommunen må bidra med tydelig informasjon om hvilke tjenester de tilbyr
ved alderdom og sykdom, slik at innbyggernes kunnskap om dette er reell
og gyldig.
Utvikle tjenestene i tråd med stortingsmelding 15. Leve hele livet, en
kvalitetsreform for eldre.
Styrke og videreføre hverdagsrehabilitering som forebyggende innsats.
Utvikle aktivitetssenter for mennesker med demens.
Utarbeide og videreutvikle fagplaner for å nå målene i Helse og
omsorgsplanen.
Rekruttere sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, aktivitører,
fysioterapeuter og ergoterapeuter.
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3.3

Morgendagens omsorgstjenestebrukere

Strategi

Midtre Gauldal kommune skal planlegge framtidige helse og
omsorgstjenestebehov ut i fra forventet befolkningsvekst innen alle
brukergrupper.

Hovedtrekk i utviklingen







Flere brukere
Flere eldre og
mennesker med
demens
Sammensatte
omsorgsbehov
Alle aldersgrupper
Ressurssterk
seniorgenerasjon
Mennesker med
utviklingshemming
og deres behov

Dagens omsorgstjeneste har mottakere av tjenester i alle aldre og
med svært ulike behov. Enkelte kan motta tjenester fra de er født
og gjennom hele livsløpet. Andre derimot kan motta tjenester i
en begrenset periode av livet.
Morgendagens omsorgstjenestebrukere blir flere enn tidligere, de
vil være representert innenfor alle aldersgrupper og ha et
sammensatt omsorgsbehov.
Et menneske med funksjonshemming, herunder
utviklingshemming, har varige praktiske vansker på vesentlige
livsområder. Disse vil variere med type, alvorlighetsgrad og hvor
tidlig i livet funksjonshemmingen inntreffer. Selvbestemmelse og
brukermedvirkning er sentrale momenter knyttet opp mot
tjenestene som utøves til mennesker med utviklingshemming.
Tjenesteytere som jobber med mennesker med varig
funksjonshemming skal ha tilstrekkelig kompetanse for å yte
forsvarlige tjenester.
Befolkningsprognoser for Midtre Gauldal kommune viser en
vekst i perioden 2019 – 2030. Trondheimsregionens prognose for
befolkningsvekst anslår en økning på ca. 300 innbyggere.
Kommunen forventer i perioden 2021 – 2030 en økning på ca.
100 personer tilsvarende 30%, i aldersgruppen 80-89. Det vil
være behov for flere omsorgsboliger med heldøgnbemanning og
sykehjemsplasser. Behovet for hjemmebaserte tjenester forventes
å øke pga. økt antall eldre. Demens er knyttet til alder og det
forventes en økning av personer med demens i alderen 65-90 år.
Det vurderes som særlig viktig å etablere og utvikle
omsorgsboliger tilpasset denne gruppen i nær framtid.
Framtidens brukere forventes å ha andre ressurser å møte
sykdom, funksjonsnedsettelse og problemer med. De har bedre
forutsetninger for å kunne klare seg selv enn noen generasjon før
dem. De vil også kunne opptre med større kraft og forventninger
til velferdssamfunnet. Det knytter seg spenning til etterkrigskullet
som passerer 80 år fra 2025 og utover. Dette er en generasjon
som har vært i fronten for alle sosiale forandringer på hvert trinn
i livsløpet. Sannsynligheten for at de kan opptre annerledes enn
tidligere generasjoner i møte med alderdommen er tilstede.
Kanskje kan man se for seg en redefinering av eldre-rollen og
betydningen og meningen med det å bli gammel.
Midtre Gauldal kommune har en andel innbyggere med
innvandrerbakgrunn på 12 %. Kommunen bør forvente at man
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Utviklingsområder








kan få en økende andel omsorgstjenestebrukere med
innvandrerbakgrunn.
Videreføre og styrke demensarbeidet gjennom tilrettelegging,
avlastningstilbud, aktivitet, pårørendeopplæring og etablering av boliger
tilpasset mennesker med demens.
Legge til rette for selvhjulpne eldre ved å styrke både fysisk og sosial
funksjon.
Legge til rette for friskliv og mestring av psykiske – og livsstilsrelaterte
plager og lidelser gjennom å opprette sosiale møteplasser, aktiviteter og
behandlingstilbud.
Styrke og videreutvikle kommunens tilbud til mennesker med
funksjonshemming, herunder utviklingshemming.
Styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet ved blant annet å
iverksette og utvikle tiltak for å redusere sosiale ulikheter i helse.
Aktivt søke å bidra til å utjevne forskjeller i levekår og ulikhet.
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3.4

Morgendagens omsorgsomgivelser

Strategi

Midtre Gauldal kommune planlegger boformer med utgangspunkt i
befolkningsprognoser, anslått behov i befolkningen og nasjonale og lokale
strategier.

Hovedtrekk i utviklingen








Boligforhold er en viktig levekårsfaktor.

Tilrettelegging i eget
hjem
Universell
utforming
Velferdsteknologi
Boliger i
bofellesskap uten
heldøgnsbemanning.
Utforming av
heldøgns
omsorgsplasser
Estimert behov for
heldøgns
omsorgsplasser
Trygghetsplasser –
avlastning i eget
hjem

Utformingen av framtidens sykehjem og omsorgsboliger vil ha
stor betydning som rammer tjenesteyting, samspill med
pårørende og lokalsamfunnet. Bruk av velferdsteknologi og
universell utforming er viktig i omsorgsbygg, men også i private
hjem, fordi det gir større muligheter til å motta et tilpasset
omsorgstjenestetilbud. Det kan bidra til å forebygge og/eller
utsette institusjonsinnleggelse. Det kan skape større trygghet hos
brukeren og kan i tillegg avlaste pårørende. Det forutsetter at
man også selv tar ansvar for best mulig tilrettelegging av egen
bolig. Samt at vi i fellesskap legger til rette de fysiske omgivelser
slik at de blir tilgjengelige for alle og for alle generasjoner.
Samhandlingsreformen krever at kommunen har korttidsplasser
for pasienter som er ferdigbehandlet i spesialisthelsetjenesten.
For å kunne ta imot utskrivningsklare pasienter til rett tid må
kommunen skape økt fleksibilitet og kapasitet, både i sykehjem
og hjemmetjenesten.
Kommunen må forberede seg på en økning i den eldre
befolkningen som er estimert å komme for fullt om 5 – 10 år.
Tiden fram til da må brukes klokt til å planlegge morgendagens
omsorg. Den enkelte innbygger har et selvstendig ansvar for å
planlegge og tilrettelegge egen bolig for alderdommen.
I forhold til antatt behov for omsorgsboliger med
heldøgnsbemanning er det også usikkert på hva dagens 60 og
70-åringer vil velge når de passerer 80 år. Vil de velge helt
individuelle løsninger i samarbeid med næringslivet med større
egenfinansierte leiligheter og privat omsorgshjelp?
Gode kommunale tjenester som praktisk bistand,
hjemmesykepleie, avlastning og korttidsopphold av ulik karakter
er viktige for at den enkelte kan velge å bo hjemme.
Morgendagens løsninger bygger på grunnleggende prinsipper
om at «smått er godt». Sykehjemsplasser og omsorgsboliger bør
bygges som tilrettelagte enheter hvor man skiller mellom privat-,
felles-, offentlig- og tjenesteareal.

Utviklingsområder 


Tilrettelegge for velferdsteknologi i boløsninger. Innføring av nye
trygghetsalarmer, elektroniske medisindispensere, elektroniske dørlåser.
Sikre universell utforming og livsløpsstandard ved bygging/ombygging av
kommunale boliger ved å involvere kommunens helsetjenester.
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Etablere Trygghetsplasser hvor det finnes personell med kompetanse på
demensomsorg.
Utarbeide tilbud om avlastning i hjemmet.
Vurdere å etablere omsorgsboligkonsepter som trygghetsboliger/seniorbolig
i samarbeid med private utbyggere.
Vurdere å avsette områder i framtidige områdereguleringer, både private og
kommunale, til heldøgns omsorgsbygg.
Ved utbygging bør det bygges enheter med mindre og fleksible boenheter.
Tilstrebe en tilfredsstillende dekningsgrad i heldøgns omsorgsplasser. Tiden
fram til 2021 bør brukes til å evaluere eksisterende bygg.
Planlegging og bygging av boliger til mennesker med utviklingshemming og
nedsatt funksjonsevne.

TABELLARISK OVERSIKT OVER FRAMTIDIGE BEHOV FOR OMSORGSBOLIGER MED
HELDØGNSBEMANNING
Boform med heldøgns omsorg:
Type tjeneste

Hvor

2019

Omsorgsbolig

Støren bo- og dagsenter
Soknedal bo- og dagsenter
Nordstu
Snurruhagen Servicesenter
Kalvtrøa omsorgsboliger 8

30

Midtre Gauldal sykehjem

60

Institusjonsplasser

3
5
8

2020

2030

2035

2040

6
16

5
16

5
16

5

Det vurderes å være behov for å bygge et betydelig antall omsorgsboliger i kommende
planperiode. Dette med utgangspunkt i forventet demografisk utvikling. Midtre Gauldal
kommune vil fram mot 2040 få en vekst i antall eldre over 67 år på ca. 451 personer. Dette er en
økning på 40,3%. Statistisk vil denne økningen bidra til et økt antall personer med demens. Det
er ønskelig å etablere omsorgsboliger som er tilpasset denne gruppen.
I 2022 – 2023 vurderes det å være behov for 15 – 20 omsorgsboliger tilrettelagt for personer med
demens.
I 2025 – 2026 synes det å være behov for 37 nye omsorgsboliger.
Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning vurderes å imøtekomme antatt behov for
sykehjemsplasser.
Behovet for omsorgsboliger er vurdert utfra tall fra SSB og Trondheimsregionen.
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TABELLARISK OVERSIKT OVER OMSORGSBOLIGER MED OG UTEN BEMANNING
per 01.01.2019

Type

Plassering

Ant. leil. Ant. hybler Totalt

Andre opplysninger

Omsorgsbolig m/ heldøgns bemanning
Støren bo- og dagsenter

22

8

30

Soknedal bo- og dagsenter

15

0

15

Nordstu

0

3

3

Ressurskr. brukere

Snurruhagen Bofelleskap

5

1

6

Avlastning i hybel

Kalvtrøa omsorgsboliger

8

0

8

8 leil. utenfor er tilknyttet

Avd. for funksjonshemmede:

Type

Plassering

Ant. leil.

Omsorgsbolig m/bemanning på dag og kveld
Singsås bo og dagsenter
15

Type

Plassering

Omsorgsbolig uten bemanning
Budal tjenestesenter

Institusjonsplasser

Ant. leil.
9

Totalt

Andre opplysninger

15

Totalt

Andre opplysninger

9

Midtre Gauldal sykehjem

60

19

25

3.5

Morgendagens omsorgsfellesskap

Strategi

Midtre Gauldal kommune skal løse framtidens omsorgsoppgaver i et tverrfaglig
samarbeid med ulike aktører innen frivillig sektor, organisasjoner, næringsliv,
brukere selv, deres pårørende og nettverk.

Hovedtrekk i utviklingen
 Brukeren
 Familien/pårørende
 Sosialt nettverk
 Nærmiljøet/lokalsamfunnet
 Frivillige organisasjoner
 Ideelle organisasjoner

Med omsorgsfellesskapet forstås fellesskapet rundt en person,
som familie og venner, sosiale nettverk, lokalmiljøet, frivillige og
ideelle organisasjoner.
De demografiske utfordringene som ventes om 5-10 år, og den
forventede knapphet på helsepersonell er en utfordring for
morgendagens omsorg. Omsorgstjenestene bør organiseres slik
at de støtter opp under, og utløser ressurser som ligger i
omsorgsfellesskapet.
Kommunene oppfordres fra sentralt hold til å samarbeide med
frivillige og brukerorganisasjoner om utvikling av
samtalegrupper, pårørendeskoler, dagtilbud og andre tiltak for
brukere og pårørende. Samfunnet vårt står overfor store
utfordringer de kommende tiårene for å skaffe nok menneskelige
ressurser til helse og omsorgstjenestene. Frivillig sektor vil være
en viktig faktor for å kunne imøtekomme utfordringene som
ligger foran oss. Det er viktig å understreke at frivillig arbeid er
et supplement til eksisterende kommunale tjenester.
Midtre Gauldal kommune vil forsterke og videreutvikle
samarbeidet med frivillig sektor med utgangspunkt
Frivilligsentralen. Det er sentralt for kommunen å sikre seg
kompetanse om samarbeid med frivillige organisasjoner.
Et levende lokalsamfunn er viktig for innbyggernes
trivsel og identitet. Det kan ikke skapes av
kommunen alene, men i samarbeid med
frivillige organisasjoner, ildsjeler og næringslivet.
Det ligger gode muligheter i å engasjere flere i frivillig
omsorgsarbeid. Men dette krever mye arbeid og systematisk
oppfølging med rekruttering, organisering, opplæring,
motivasjon og veiledning.
Det gjøres en betydelig frivillig innsats i
lokalsamfunnet i Midtre Gauldal.
Midtre Gauldal frivilligsentral sier det treffende:

Alle har noe å gi og alle trenger en hånd. Vi brenner for at
mennesker skal møtes og berike hverandre. Å bidra for
andre gjennom frivillig innsats skaper ny mening i livet.
Frivillig arbeid har en viktig egenverdi og gir innbyggerne
anledning til å gjøre en innsats for nærmiljø og medmennesker.
Frivillig arbeid er viktig for egen mestring, nettverksbygging og
personlig vekst, både hos de som gir og de som får.
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Midtre Gauldal Kommune er innforstått med at skal man lykkes
med å forsterke det store engasjementet som finnes innen lag og
foreninger i kommunen, så må det arbeides systematisk og
oppmuntres av positive virkemidler.
Kommunens utfordring er å utløse de ressursene som ligger i
omsorgsfellesskapet. Ressursene hos de frivillige og ideelle
organisasjoner må videreutvikles og tas i bruk på nye måter.
Regjeringen la i 2016 fram sin strategi for et mer aldersvennlig
samfunn. Et aldersvennlig samfunn skapes ved å sette
brukerperspektivet først, og mobilisere arbeids- og næringsliv,
kommune og lokalsamfunn, sivilsamfunn og
interesseorganisasjoner. Midtre Gauldal kommune skal jobbe i
tråd med Regjeringens føringer.

Utviklingsområder











Forsterke og videreutvikle samarbeid med frivillig sektor, ideelle
organisasjoner, pårørendegrupper, lag, foreninger,
brukerrepresentanter/likepersoner.
Videreføre pårørendeskole innen demens i samarbeid med frivillig
sektor.
Opprette hukommelsesteam og utvikle metoder for oppfølging og
støtte til bruker og pårørende.
Arbeide for et aldersvennlig/demensvennlig samfunn.
Styrke dagaktivitetstilbudet i kommunen.
Støtte opp om dagaktivitetstilbud i regi av frivillige og ideelle
organisasjoner.
Involvere næringsliv i utvikling av produkter og konsepter som
bygningsmasse, teknologi, boliger.
Styrke opplæring av brukere, pårørende og frivillige.
Sørge for avlastningstiltak og fleksible dagtilbud for å avlaste pårørende.
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3.6

Forvaltning og koordinering

Strategi

Midtre Gauldal kommune skal ha et «kontor» hvor befolkningen henvender seg
for tildeling og koordinering av tjenester.

Hovedtrekk i utviklingen










Alle som bor og
oppholder seg i
kommunen kan
henvende seg til
forvaltningskontoret
En dør inn
Alle søknader
behandles
individuelt
Forvaltningskontoret
som klageinstans
Behov for
koordinerte tjenester
Sikre lik tilgang på
helse og
omsorgstjenester
Økende antall eldre
Økende bevissthet i
befolkningen
vedrørende brukers
rettigheter

Kommunens ansvar er å sørge for gode og forsvarlige helse og
omsorgstjenester til alle innbyggere som har behov for dette.
Midtre Gauldal kommune ønsker å utvikle et
forvaltningskontor som skal ta imot alle henvendelser fra
publikum knyttet til deres behov for tjenester. Dette inkluderer
barn, unge, voksne og eldre. Ved å samle all tjenestetildeling på
et sted styrkes kvaliteten på saksbehandling, sikrer en lik
tildelingspraksis samt sørger for lik tilgang til helse -og
omsorgstjenester.
LEON-prinsippet og tjenestetildeling. Et viktig prinsipp for all
tildeling av tjenester er LEON (Lavest Effektive Omsorgsnivå)
Det innebærer at mindre ressurskrevende tjenester skal være
vurdert om mulig forsøkt, før kostnadskrevende tjenester
innvilges. Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet
tildeles fra det hjelpebehovet den enkelte bruker har.
BEON-prinsippet kan defineres som Beste Effektive
Omsorgsnivå (BEON). Kommunen skal sørge for en helhetlig
tenkning med forebygging, tidlig intervensjon, tidlig
diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige
pasientforløp i størst mulig grad kan ivaretas. I
samhandlingsreformen er det lagt til grunn at den forventede
veksten i behov i en samlet helsetjeneste i størst mulig grad skal
finne sin løsning i kommunene.
Det skal legges til rette for å utvikle en koordinerende enhet for
habilitering og rehabilitering ved forvaltningskontoret. Denne
enheten skal tilby koordinator og individuell plan til brukere
med behov for langvarige og sammensatte tjenester.
Koordinerende enhet skal ha overordnet ansvar for arbeidet
med individuell plan og for oppnevning, opplæring og
veiledning av koordinator. Koordinerende enhet skal sørge for
høy grad av brukermedvirkning.
Bruken av begrepet omsorgstrapp forutsetter at man forstår at
mennesker som har behov for omsorgstjenester ikke er like.
Den enkelte må vurderes individuelt og tjenestetilbudet tilpasses
den enkelte bruker. Omsorgstrappa viser hvordan økende
behov møtes med økende tjenestetilbud. Det er viktig å forstå
at det i praksis ikke eksisterer tette skiller mellom trinnene.
Tjenestemottaker kan motta tjenester plassert på ulike trinn i
trappa samtidig.
Omsorgstrappa viser omsorgstjenestene i kommunen med tiltak
og tjenester fra laveste til høyeste nivå. Kommunen skal sørge
for helhetlig tenkning med forebygging, tidlig intervensjon,
tidlig diagnostikk, behandling og oppfølging slik at helhetlige
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pasientforløp ivaretas etter prinsippet om Beste Effektive
Omsorgsnivå. (BEON)
Riktig og effektiv tildeling av tjenester bidrar til effektiv
ressursutnyttelse og er også et kjennetegn på tjenester av god
kvalitet, jfr. Helsedirektoratet kvalitetsstrategi.

Utviklingsområder






Forsterke og videreutvikle dagens forvaltningskontor
Etablere og utvikle koordinerende enhet
Publikumsvennlig plassering av forvaltningskontor og koordinerende enhet
Styrke aktiv brukerrolle
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Omsorgstrappa
Omsorgstrappa viser omsorgstjenestene i kommunen med tiltak og tjenester fra laveste til høyeste nivå. Omsorgstjenesten skal
være fleksibel, forutsigbar og tilby koordinerte og helhetlige tjenester.

Trinn 7
Trinn 6
Trinn 5
Trinn 4
Trinn 3
Trinn 2
Trinn 1
Trinn 0
Forebyggende og
helse-fremmende
tiltak

Trygghetsalarm
Matombringing
Dagsenter
Velferdsteknologi

Praktisk bistand
Hverdagsrehabilitering
Omsorgs-stønad
Støttekontakt
Psykisk helse/rus
Velferdsteknologi

Hjemmesykepleie
Korttidsopphold
i institusjon
Avlastningsopphold i
institusjon
Velferdsteknologi

Hjemmesykepleie
Omsorgsbolig
uten fast
bemanning
Velferdsteknologi

Alle tjenester tildeles av Forvaltningskontor og koordinerende enhet etter individuell vurdering og vedtak.
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Hjemmesykepleie
Omsorgsbolig
med bemanning
deler av døgnet
Velferdsteknologi

Trinn 5

Hjemmesykepleie
Omsorgsbolig
med heldøgns
bemanning
Velferdsteknologi

Trinn 5

Langtid
sykehjemsplass
Velferdsteknologi

3.7

Sentrale nøkkeltall pleie og omsorg

KOSTRA
KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen,
prioriteringer og måloppnåelse i kommuner og fylkeskommuner, og brukes her for å gi et bilde av
nåsituasjonen. Dette er viktig for å kunne stake ut riktig kurs videre.
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Pleie og omsorg

2015

2016

2017

2018

Midtre Gauldal

20 101

21 142

17 305

17 751

Sør-Odal

14 063

14 967

15 194

16 734

Lunner

15 401

16 755

17 805

18 134

Røros

19 507

19 362

15 893

16 701

Landet uten Oslo

16 802

17 307

17 605

18 317

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).
**) Graf er justert med utgiftsbehov

Denne KOSTRA-indikatoren viser netto driftsutgifter pr. innbygger i kommunen til pleie og
omsorgstjenesten samlet sett. Midtre Gauldal brukte i 2018 17 751 kr. Pr. innbygger på Pleie og omsorg,
og dette er under landssnittet på 18 317 kr.
Der det er mulig har vi valgt å justere tallene for inflasjon og ulike utgiftsbehov. Ved å justere for inflasjon
med kommunal deflator kan vi sammenligne utviklingen år for år uten å tenke på lønns- og prisstigning.
Hensikten med å justere for utgiftsbehov er å gjøre kommunene mer sammenlignbare ved å korrigere for
forskjeller i demografi, geografi og sosiale forhold.
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Deflator er et uttrykk for veid lønns- og prisstigning i kommunal sektor. Prisvekst teller 1/3 og lønnsvekst
2/3.

Korrigerte brutto driftsutgifter Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, pr. innbygger

2015

2016

2017

2018

Midtre Gauldal

10 376

11 312

9 251

10 845

Sør-Odal

7 472

8 553

9 113

11 133

Lunner

8 945

8 644

9 027

9 813

Røros

8 561

9 028

7 614

7 978

Landet uten Oslo

8 865

9 319

9 813

10 493

**) Graf er justert med utgiftsbehov

Korrigerte brutto driftsutgifter viser kommunens produksjonskostnader. Tallene viser driftsutgiftene
inkludert avskrivninger etter at sykelønnsrefusjoner er trukket fra.
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Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

2015

2016

2017

2018

Midtre Gauldal

1 200 485

1 203 971

1 163 249

1 195 967

Sør-Odal

917 553

915 542

956 006

965 378

Lunner

1 064 132

1 041 224

1 018 550

1 033 209

Røros

934 752

1 074 796

1 093 069

1 048 786

Landet uten Oslo

1 142 778

1 155 553

1 170 045

1 210 805

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

Brutto driftsutgifter institusjon, pr. kommunal plass viser enhetskostnadene eller produktiviteten ved
tjenesten. Tabellen viser at Midtre Gauldal ligger noe under landssnittet i 2018, men høyere enn
sammenligningskommunene.

Rammefordeling i 2019
Diagrammet under viser rammefordelingen i 2019. 31 % av kommunens driftsbudsjett går til Pleie og
omsorg. Den andre store sektoren, oppvekst, forvalter 32 % av budsjettet. NAV og Helse og familie
disponerer 12 % av budsjettet.
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R1 - Folkevalgte og stab

R2 - Oppvekst

R3 - Kultur, fritid og voksenopplæring

R4 - Pleie og omsorg

R5 - NAV, Helse og familie

R6 - Næring, plan og forvaltning

R7 - Eiendom og kommunalteknikk

R8 - Spesielle tiltak og tjenester

Befolkningsprognose 2019-2039

2019

2024

0 - åringer

2029

2034

2039

53

70

69

68

68

Barnehage (1-5 år)

381

358

372

370

366

Grunnskole (6-15 år)

671

777

777

785

796

Videregående (16-19 år)

307

244

294

306

298

3 714

3 830

3 823

3 801

3 778

Eldre (67-79 år)

776

798

838

935

1 015

Eldre (80-89 år)

276

304

393

426

432

68

75

71

92

124

Voksne (20-66 år)

Eldre (90 år og eldre)
6 246

6 456

6 637

6 783

6 877
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Eldre (90 år og eldre)

68

75

Eldre (80-89 år)

276

304

Eldre (67-79 år)

776

71
393

798

3 714

3 830

Videregående (16-19 år)

307

244

Barnehage (1-5 år)
0 - åringer

671

777

381

358

53
2019

2024

1 015

3 823

3 801

3 778

294

306

298

777

785

796

69
2029

432

935

372

70

124
426

838

Voksne (20-66 år)

Grunnskole (6-15 år)

92

2034

370

366

68

68

2039

Befolkningsprognosen baserer seg på SSB’s anslag for middels nasjonal vekst.
Gruppen 67 år og eldre utgjør i dag 1 120 personer. Tilsvarende tall for 2039 er 1 571. Det vil si en
vekst på 451 personer, tilsvarende ca. 40,3 %. Dette vil uten tvil medføre ressursmessige utfordringer i
årene fremover.

Prognosert befolkningsvekst i prosent

2024

2029

2034

2039

0 - åringer

32,1 %

30,2 %

28,3 %

28,3 %

Barnehage (1-5 år)

-6,0 %

-2,4 %

-2,9 %

-3,9 %

Grunnskole (6-15 år)

15,8 %

15,8 %

17,0 %

18,6 %

Videregående (16-19 år)

-20,5 %

-4,2 %

-0,3 %

-2,9 %

Voksne (20-66 år)

3,1 %

2,9 %

2,3 %

1,7 %

Eldre (67-79 år)

2,8 %

8,0 %

20,5 %

30,8 %

Eldre (80-89 år)

10,1 %

42,4 %

54,3 %

56,5 %

Eldre (90 år og eldre)

10,3 %

4,4 %

35,3 %

82,4 %
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35

100,0 %
80,0 %
60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
-20,0 %
-40,0 %

2024

2029

2034

2039

Grafen og tabellen over viser anslått vekst i prosent. Aldersgruppen 90 år og eldre skiller seg ut med en
økning på 82,4 % over 20 år.

Demografiutgifter
Endringer i befolkningens størrelse og alderssammensetning (demografi) påvirker kommunens utgifter.
Ved å ta utgangspunkt i driftsutgiftene i dag og SSB’s befolkningsprognose kan man beregne
framtidige mer- eller mindreutgifter som følge av demografiendringer. Beregningene forutsetter samme
standard og dekningsgrad i tjenestene som i dag. Det presiseres at dette er grove anslag som kun er
ment som en illustrasjon av de fremtidige merutgiftene ved å opprettholde samme tjenestetilbud.

Demografiutgifter gruppen 67 +
200 000
180 000
160 000
140 000
120 000
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
2020

2025
Eldre 67-79 år

2030
Eldre 80-89 år

2035

2040

Eldre 90 år og over
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Tall i tusen

2020

2025

2030

2035

2040

Eldre 67-79 år

44 066

45 540

48 092

53 649

56 824

Eldre 80-89 år

51 950

58 839

74 666

79 880

83 790

Eldre 90 år og over

25 970

27 413

28 495

36 070

46 530

9 806

29 267

47 613

65 158

133 812

153 273

171 619

189 164

Økning fra 2020
Total

124 006

Tabellen over viser at aldersgruppen 67 år og eldre totalt generer ca. 65 mill. kr i merutgifter i 2040
sammenlignet med i 2020. Noe av dette vil dekkes av øremerkede tilskudd (satsningsområder) og
egenbetaling, men det er grunn til å anta at store deler må dekkes av kommunens frie inntekter.

Ved å ta utgangspunkt i KOSTRA-tall for 2017 og 2018 er det også gjort egne beregninger for hva
dette innebærer for de to mest sentrale tjenestene under Pleie og omsorg.

Anslag netto driftsutgifter tjenester til hjemmeboende

99 781
92 286
82 696
71 136

2019

74 756

2024

2029

2034

2039

Beregningen over bygger på KOSTRA-indikatoren «netto driftsutgifter tjenester til hjemmeboende» og
tall for 2017 og 2018. Det forutsettes tilsvarende ressursbruk pr. mottaker av tjenester som i dag, og
økning i antall tjenestemottakere tilsvarende innbyggervekst i aldersgruppen over 67 år. Dette er grove
anslag og beregningen er kun ment som en illustrasjon av framtidig ressursbehov.
Tallene er i tusen slik at i 2039 kan denne tjenesten komme til å koste kommunen 99,8 mill. kr., mot 71,1
mill. kr. I 2019.
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Anslag netto driftsutgifter tjenester til institusjon

76 351
70 616
63 277
54 432

2019

57 202

2024

2029

2034

2039

Beregningen over bygger på KOSTRA-indikatoren «netto utgift per plass i institusjon, korrigert for
utleie» og tall for 2018. Dette er grove anslag og beregningen er kun ment som en illustrasjon av
framtidig ressursbehov. Forutsetningene er de samme som for hjemmeboende. Anslåtte driftsutgifter i
2039 er 76,4 mill. kr. Dette er ca. 22 mill. kr. Over anslaget for 2019.

Anslag årsverk Pleie og omsorg
237
219
196
169

2019

178

2024

2029

2034

2039

Budsjettet for 2019 viser at det er 169 årsverk innen rammeområde 4 Pleie og omsorg. Hvis samme
forutsetninger som i beregningene over legges til grunn vil det være behov for 68 ekstra årsverk innen
Pleie og omsorg i løpet av de neste tjue årene. I hovedsak viser tallene en utvikling som ikke er
økonomisk bærekraftig om man legger dagens tjenestetilbud til grunn for forventet behov for tjenester i
perioden 2019 - 2039.
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4 Morgendagens helsetjenester
4.1

Helsestasjon, skolehelsetjenesten og jordmortjenesten

Mål:
Sikre at alle barn og unge og deres foresatte i Midtre Gauldal kommune får helsetjenester der de
oppholder seg og som sikrer tidlig innsats i å fremme helse og forebyggende psykisk og fysisk sykdom.

Strategi

Midtre Gauldal helsestasjon og skolehelsetjeneste skal gi universelle,
individuelle og befolkningsrettede tjenester som fremmer helse og forebygger
psykisk og fysisk sykdom. Faglig oppdaterte ansatte skal kunne gi tjenester
som er brukervennlige, som har fokus på tidlig innsats og som gis i forhold til
hvor barn, unge og deres foresatte er i sine liv.

Hovedtrekk i utviklingen









Fremme psykisk og
fysisk helse hos
barn og unge 0-20
år
Tjenester som er
universelle,
individuelle og
befolkningsrettet
Tjenester som er
helsefremmende og
forebyggende
Tidlig innsats
Tverrfaglig
samarbeid
Digitale tjenester

En trygg oppvekst bidrar til å skape en god og robust psykisk
helse og vil bidra til at færre barn og unge kommer i
risikosituasjoner hvor de kan utvikle psykiske og fysiske plager og
lidelser. Deltagelse og medvirkning fra barn og unge fremmer
folkehelse og livskvalitet.
Foreldre er barn og unges viktigste omsorgspersoner og
støttespillere, og godt foreldreskap er viktig for å fremme god
psykiske og fysisk helse. Fokus på styrking av
foreldrekompetansen og tidlig innsats blir viktige
satsningsområder.
Barn og unge i Norge og Midtre Gauldal har generelt god helse.
Satsningsområdene innenfor fysisk helse vil være god
vaksinasjonsdekning, øke fysisk aktivitet, forebygging av overvekt
og fedme, astma, allergi, diabetes type- 1, kreft og hjertekarsykdommer, kjønnssykdommer, graviditet og generelle skader.
Når det gjelder psykisk helse er det viktig å arbeide for å
forebygge adferdsforstyrrelser, depresjon, angstlidelser, selvmord
og rus.
Forebygging, avdekking og avverging av vold, overgrep og
omsorgssvikt er et nasjonalt satsningsområde.
Vold og overgrep mot barn og unge er et betydelig
folkehelseproblem. Barn og unge som utsettes for vold i nære
relasjoner har større risiko for fysiske og psykiske helseplager
både på lang og kort sikt og kan preges av dette hele livet.
Flyktningehelsetjenesten skal ha kunnskaper og ressurser til å
ivareta foreldre og barn som har vært utsatt for traumatiske
hendelser. Dette krever tidlig innsats, god oppfølging og
samarbeid mellom aktører.
Kommunen har 21 ulike nasjonaliteter og har mange
arbeidsinnvandrere. Kommunen har behov for å bedre det
tverrfaglige samarbeidet og koordinere tjenester som passer
denne målgruppen.
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Barn og unge med store og sammensatte behov, trenger
helhetlige og koordinerte- helsetjenester i samarbeid med
forvaltningskontor/ koordinerende enhet i kommunen.
Tjenesten har behov for digitale samhandlingsverktøy som sikrer
at det tverrfaglige samarbeidet i kommunen bedres. Dette for å
sikre at barn, unge og deres foreldre får tjenester som er av god
kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang til enhver tid.
Helhetlig pasientjournal som sikrer viktig informasjon om
brukerne mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten kommer til å kreve ressurser og økt
kompetanse. Forpliktende samarbeidsavtaler om
behandlingsforløp skal gi mer helhetlige og koordinerte tjenester
til brukeren.
Tidlig hjemreise fra sykehusene etter fødsel og oppfølging av
foreldre og barn krever tidlig innsats fra helsestasjonstjenesten.
Tilgjengelighet og tilstedeværelse der barn og unge er nødvendig
for å kunne nå denne målgruppen. Tjenestene må være
kultursensitive, fleksible, oppsøkende og brukervennlige.
Tjenesten må tilrettelegge for at viktig informasjon og kunnskap
når ut til målgruppen. Dette krever nye digitale metoder og økt
kompetanse og økte ressurser.
Oppfølgingen av barn som pårørende er viktig. Dette gjelder
særlig i nære relasjoner som foreldre og søsken. Fysisk sykdom,
død, psykiske lidelser og rusmiddel avhengighet skal tidlig
identifiseres og hjelp gis ved behov.
Sosial ulikheter kan føre til stress, dårlig samspill og konflikter
innad i familien. Familien danner grunnlaget for barn og unges
livskvalitet og psykisk og fysisk helse.
Endringer i familiestruktur og fruktbarhetsmønster påvirker både
barn og voksnes helse gjennom sosiale og biologiske
mekanismer. Familiestrukturen har betydning for livsstil, og hvor
mye hjelp og støtte man får til daglig og i forbindelse med
sykdom.
Mange opplever samlivsbrudd som fører til ny pardannelse.
Endringer bidrar til en økning i andelen år man lever uten
partner, og økning i antall personer som lever i sammensatte
familier.

Utviklingsområder





Utvikle tjenesten til å jobbe mer helsefremmende og forebyggende.
Helsefremmende strategi tar sikte på å utvikle tiltak som kan bedre
livskvalitet, trivsel og muligheter til å mestre de utfordringer og belastninger
en utsettes for i dagliglivet. Forebyggende strategi tar sikte på å utvikle tiltak
som kan føre til en reduksjon i sykdommer, skader, sosiale problemer,
dødelighet og å redusere risikofaktorer.
Nye digitale løsninger som bedrer det tverretatlige samarbeidet i kommunen
og som sikrer brukermedvirkning på en bedre måte.
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Utvikle tjenesten til å ha fokus på tidlig innsats i all samhandling med barn
og unge og deres foreldre og foresatte.
Sikre gode samarbeidsavtaler i forhold behandlingsforløp som skal gi bedre
helhetlig og koordinert tjenester til brukeren. Dette gjelder innad i
kommunehelsetjenesten og i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Dette gjelder spesielt fastlegene, kommunepsykologen og barne- og
ungdomspsykiatrien.
Sikre gode tjenester for å kunne ta imot familien og barnet etter tidlig
hjemreise fra sykehus. Dette krever kunnskap og ressurser.
Tverrfaglig samarbeid som utarbeider gode planer:
- forebygging, avverging og avdekking av vold, overgrep og omsorgssvikt.
- barn som pårørende til søsken, foreldre med fysisk sykdom, død eller
psykiske lidelser og rusmiddel avhengighet.
- redusere helseforskjeller mellom sosiale lag, etniske grupper og kjønn.
- koordineringen og samhandling rundt flyktninger, asylsøkere og
arbeidsinnvandrere.
Nye digitale løsninger som er brukervennlige, kunnskapsbasert og
informative for brukergruppene.
Systematisk samarbeid med andre tjenester om styrking av foreldrerollen og
foreldreveiledning.
Skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom må være en tjeneste som er
tilgjengelig der barn og unge er. Tilstedeværelsen på skolene i kommunen
krever økte ressurser som skal ha ansvar for å følge opp myndighetskrav.
En viktig del av folkehelsearbeidet er å forebygge uønsket svangerskap og
abort og legge grunnlaget for god seksuell helse i befolkningen.
Universelle tiltak i form av undervisning og opplysningsvirksomhet for barn
og unge som fremmer en god fysisk og psykisk helse.
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4.2

Psykisk helse og rus

Mål:
Fremme god psykisk helse og hjelp til mestring av eget liv.

Strategi

Midtre Gauldal kommune skal planlegge og utvikle tjenester som bidrar til god
psykisk helse og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk.

Hovedtrekk i utviklingen















Forebygging og tidlig innsats
Flere brukere med
sammensatte behov
Befolkningsutvikling
Psykososialt team
Etablering av
pakkeforløp/behandlingsforløp
Tilbud flyktninger
Tverrfaglig samarbeid
Velferdsteknologi
Tilbud gruppebehandling
Tett samarbeid med pårørende
Brukermedvirkning
Tilsetting kommunepsykolog
Flere eldre med rus
Tidligere utskrivninger fra
spesialisthelsetjenesten

Psykisk helse og rus jobber ut fra nasjonale lover og
retningslinjer. Tjenesten skal bidra til å redusere
negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske
helseplager. Det skal tilbys et helhetlig tjenestetilbud
for brukere og deres pårørende. Kommunen skal
drive forebyggende arbeid, og gi befolkningen et
dekkende, faglig forsvarlig og effektivt tjenestetilbud
med utgangspunkt i lokale forhold.
Psykisk helse og rustjenesten vektlegger
forebyggende arbeid som: Dagsenter, turgruppe,
KIB-kurs, faste dager på videregående skole,
samarbeid med helsesykepleier, deltakelse i Tidlig
Inn, Jobbhuset, deltakelse i prosjektet ungdom og
rus, arbeid med flyktninger. Dette er tiltak som er
viktig å opprettholde og videreutvikle. Behovet for
FACT team i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
utredes og vurderes. (Fleksibelt, aktivt oppsøkende
behandlingsteam).
Virksomheten jobber kontinuerlig med
brukermedvirkning og skal være et lavterskeltilbud
for kommunens innbyggere. Kommunen erfarer
reduksjon av døgnplasser i spesialisthelsetjenesten og
derav raskere utskrivelser til kommunen. Dette betyr
at virksomheten må sørge for tilbud til denne
gruppen ved utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.
Trekk i utviklingen tilsier at kommunene i større grad
må håndtere oppgaver som tidligere ble løst av
spesialisthelsetjenesten. Kommunene registrerer en
utvikling av «pakkeforløp», når det gjelder enkelte
sykdomsforløp og behandlingen av disse i regi av
spesialisthelsetjenesten. Dette stiller også krav til
kommunen om systematisk oppfølging innen de ulike
forløpene. Psykisk helse og rus registrerer økende
etterspørsel på virksomhetens tjenester. Brukerplan
og Ungdata-undersøkelsen gir tall på dette. I årene
som kommer vil prioritering av oppgaver være et
sentralt tema for Psykisk helse og rus.
Arbeidet i psykososialt team viser mange har behov
for oppfølging over tid. Dette utover selve
kriseforløpet. Teamet kan kontaktes av personer som
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er i krise eller deres pårørende og av andre aktører
som legevakt og politi.
Hensiktsmessige lokaler for tjenesten anses som
sentralt framover. Dette gjelder særlig i forhold til
brukervennlighet og praktiske forhold knyttet til
samarbeidspartnere.
Velferdsteknologiske tilbud bør vurderes. Eksempler
på dette kan være ulike former for
kommunikasjonsteknologi både med brukere og
samarbeidspartnere. Dette kan gi raskere tilgang på
nødvendig vurderinger knyttet til brukers
helsetilstand. Ved en innføring av et felles
journalsystem med spesialisthelsetjenesten og
legetjenesten er det naturlig å forvente bedret en
kommunikasjon om felles brukere og pasienter.
Ved tilsettelse av psykolog i den kommunale
helsetjenesten styrkes det samlede og tverrfaglige
tilbudet innen psykisk helse- og rusfeltet. Det
omfatter helsefremmende og forbyggende arbeid,
tidlig intervensjon og behandling av psykiske
helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer for
mennesker i alle aldersgrupper.

Utviklingsområder. 





Individuell plan
Kompetanseheving
Utvikle samarbeid med kommunepsykolog
Gruppebehandlingstilbud
Forebyggende arbeid
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4.3

Legetjenesten

Mål:
Sikre at alle får nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet til rett tid, og at personer bosatt i Midtre
Gauldal kommune får en fast allmennlege å forholde seg til.

Strategi

Gjennom kontinuitet og kompetansebygging skal Midtre Gauldal legekontor
sørge for at kommunens innbyggere har et forsvarlig tilbud av
allmennlegetjenester.

Hovedtrekk i utviklingen






Midtre Gauldal kommune har i løpet av de siste 15-20 år
bygd opp en stabil gruppe fastleger. Fastlegedekningen for
kommunens innbyggere er akseptabel. Kommunen har
Flere eldre
6246 innbyggere pr. 4. kvartal 2018. Dette tallet forventes å
Sammensatte behov
stige til ca. 6700 innen 2030. (SSB). Kommunens fastleger
Håndtering av oppgaver
har en ledig listekapasitet på 117 innbyggere. Normen
som tidligere hørte
innen fastlegeordningen nasjonalt er at gjennomsnittlig
hjemme i
listelengde er på vei nedover. Dette for å kunne håndtere
spesialisttjenesten
en økende arbeidsmengde pr. listeinnbygger. De 6
Rekrutteringsutfordringer
fastlegene i Midtre Gauldal har en listelengde på 1053
blant fastleger
pasienter i snitt, noe som vurderes å være en bærekraftig
listestørrelse for planperioden. Det vurderes å være behov
for ytterligere en fastlege gitt den forventede
befolkningsøkningen.
Det er et ønske fra sentralt hold at flest mulig fastleger skal
være spesialister i allmennmedisin. Pr. mars 2019 er to av
kommunens fastleger spesialister, mens de øvrige fire er i
spesialiseringsforløp. Nye regler fra 2019 for
spesialiseringen i allmennmedisin har gjort at det tidligere
kravet om ett års tjeneste i spesialisthelsetjenesten faller
bort.. Denne endringen gjør at det ikke lenger er nødvendig
å forlate sin fastlegeliste i et år med tilhørende behov for
innleie av vikar.
Befolkningsutviklingen med stadig flere eldre innbyggere,
med mer sammensatte behov, vil føre til behov for
etterutdanning innen blant annet geriatriske
problemstillinger. Videre er forventes at overføringen av
oppgaver som tidligere hørte hjemme i
spesialisthelsetjenesten vil fortsette. Dette setter krav ikke
bare til fastlegenes kompetanse men også til
hjelpepersonell. Pr. 2019 består hjelpepersonalet ved
kommunens legekontor av en bioingeniør og fire
helsesekretærer.
Det antas at legekontoret i fremtiden forventes å kunne
løse mer omfattende og komplekse medisinske
problemstillinger. Dette vil utløse et behov for
videreutdanning av hjelpepersonell, samt
kompetansebygging innen ledelse hos fastlegene.
Fastlegene synes å være de naturlige ansvarlige lederne av
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pasientbehandling som i større grad vil foregå i tverrfaglige
team.
I de siste årene har det utviklet seg rekrutteringsproblemer
innen fastlegeordningen nasjonalt. Kort oppsummert dreier
de viktigste utfordringene seg om arbeidsmengde og
finansieringsordning. Når det gjelder finansieringsordning
har Midtre Gauldal en fornuftig ordning med en såkalt
«nullordning», hvor kommunen beholder fastlegenes
basistilskudd som betaling for husleie, IT-støtte, materiell
og hjelpepersonell. Det anbefales at denne ordningen
videreføres. Tegn i tiden kan tilsi at det på sikt kan bli
større etterspørsel etter fast ansettelse blant fastlegene. Pr.
mars 2019 er arbeidsmengde håndterbar, men med økende
oppgaveoverføring kan det forventes også større
etterspørsel etter reduserte listelengder med behov for flere
fastleger. Regjeringen har varslet en full gjennomgang av
fastlegeordningen, et arbeid som forventes ferdigstilt
høsten 2019.

Utviklingsområder






Tilrettelegging for at fastlegene i Midtre Gauldal fullfører spesialisering i
allmennmedisin, samt videreutdanning i nøkkelkompetanse som geriatri og
ledelse av tverrfaglige team.
Rekruttering og utdanning av hjelpepersonell med kompetanse som kreves
som følge av nye oppgaveoverføringer fra spesialisthelsetjenesten.
Følge opp føringer som kommer etter den nasjonale evalueringen av
fastlegeordningen. Evalueringen forventes ferdig høsten 2019.
Styrking av antallet fastleger som følge av økt innbyggertall og økende grad
av oppgaveoverføring.
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4.4

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten

Mål:
Sikre forsvarlige helsetjenester til kommunens befolkning

Strategi

Gjennom kompetanseheving og tverrfaglig samarbeid skal fysioterapi- og
ergoterapitjenesten i Midtre Gauldal kommune levere gode og fremtidsrettede
tjenester, med riktig kompetanse til riktig tid

Hovedtrekk i utviklingen












Fysioterapeuter og ergoterapeuter er autorisert helsepersonell
og yter helsehjelp etter lovverk og nasjonale føringer.
Tjenesten behandler brukere i alle aldre og er i Midtre Gauldal
Økt antall eldre
kommune delt mellom kommunalt ansatte som holder til på
Tidlig utskriving fra
spesialisthelsetjenesten helsesenteret og fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd
på Støren Fysioterapi.
Økt fokus på
pasientens aktive
deltagelse i behandling Fysioterapi omfatter undersøkende, behandlende,
rehabiliterende og forebyggende tiltak, herunder veiledning,
Eldre skal ha mulighet
opplæring og vurdering. Behandling hos fysioterapeut
til å mestre eget liv der
inkluderer tiltak som har til hensikt å optimalisere funksjon,
de bor
begrense et funksjonstap, eller lindre smerter og symptomer.
Omstilling av
Det er kommunenes ansvar å sørge for et tilstrekkelig antall
tjenestene fra
fysioterapeuter. Kostra-tall viser at Midtre Gauldal har lavere
kompenserende til
dekning på antall fysioterapeuter enn sammenlignbare
forebyggende
kommuner og landsgjennomsnittet.
Hverdagsmestring
Velferdsteknologi
Ergoterapeuter arbeider for at alle skal kunne delta og være
mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen.
Økt fokus på
Ergoterapeuten kartlegger hva som hindrer eller muliggjør
tverrfaglig
hverdagsaktiviteter og fokuserer på hva som er viktig i livet til
samhandling
Kompetanseutvikling den personen som skal hjelpes. Ergoterapeuten har
kompetanse på vurdering og tilpasning av hjelpemidler.
Likeverdige
Kommunen har hjelpemiddeltekniker som utfører montering
helsetjenester
og reparasjon som krever spesiell kompetanse og verktøy.
Eldrereformen «Leve hele livet» vil gi eldre mulighet til å
mestre eget liv der de bor, hele livet. Tilrettelegging av bolig
og bruk av ny teknologi kan gjøre det enklere å motta
omsorgstjenester i eget hjem. Velferdsteknologi handler om å
gi personer med hjelpebehov bedre livskvalitet, økt trygghet
og større mulighet til å klare seg på egenhånd.
Befolkningssammensetningen i årene fremover vil endres.
Andelen eldre i befolkningen vil øke og det blir en sterk vekst
blant de eldste av de eldre. Samhandlingsreformen førte til at
pasientene blir skrevet tidlig ut fra spesialisthelsetjenesten og
behandling og oppgaver som tidligere ble gjort på sykehus,
gjøres nå ute i kommunen. Dette gir økt press på tjenesten og
stiller større krav til kompetanse.
Rehabilitering etter sykdom og skade foregår nå i større grad
enn før i kommunen. I samarbeid med hjemmetjenesten har
virksomheten startet med hverdagsrehabilitering.
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Hverdagsrehabilitering er tidsavgrensede planlagte prosesser
med klare mål og virkemidler hvor flere aktører samarbeider.
I hverdagsrehabilitering ønsker man tidlig intervensjon for å
best kunne styrke den enkeltes mulighet til å mestre egn
hverdag.
Fysioterapi- og ergoterapitjenesten jobber med barn og unge i
tett samarbeid med helsesykepleier på helsestasjon og i
skolehelsetjenesten, og med den enkelte barnehage eller skole.

Utviklingsområder








Utvikle tjenesten i tråd med gjeldende lover og forskrifter og sette
stortingsmelding 15: «Leve hele livet» på dagsorden
Innføre hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som arbeidsform i
samarbeid med hjemmetjenesten
Vurdere videreføring av desentralisert ryggskole i samarbeid med St. Olavs
Hospital
Skape en helhetlig helse- og omsorgstjeneste i kommunen for å sikre
brukerne bedre kvalitet på tjenestene og tilgang på likeverdige tjenester
Innføre velferdsteknologiske løsninger som bidrar til å opprettholde
livskvalitet, selvstendighet og mestring
Utvikle andre lærings- og mestringstilbud i samarbeid med frisklivssentralen
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4.5

NAV

Mål:
NAV Midtre Gauldal skal sikre gode og forsvarlige tjenester

Strategi

Tjenestene skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial
inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett

Hovedtrekk i utviklingen










Sikre forsvarlige
tjenester
Gode brukermøter
Forebygge
barnefattigdom
Økt inkludering av
utsatte grupper på
arbeidsmarkedet
Sikre god bosetting
og inkludering av
flyktninger i
kommunen
Forebygge frafall
og utenforskap for
ungdom
Gjeld og
økonomisk
rådgivning
Digitale tjenester

Utviklingsområder

NAVs omverden-analyse 2019 - 2030
Befolkningen øker langsommere enn før som følge av lavere
fødselstall og innvandring. Flere eldre gjør det mer krevende å
sikre bærekraftige velferdsordninger og vil utfordre arbeids- og
velferdspolitikken. Flere brukere og at NAV trolig får lavere
driftsbudsjetter framover, tilsier at NAV må drives 15 prosent
mer effektivt i 2030. Det vil kreve sterk satsing på digitalisering
og automatisering og tøffere prioriteringer basert på kunnskap.
NAV venter at omstillingstakten i arbeidslivet vil øke som følge
av teknologisk utvikling, fortsatt høy globalisering og det grønne
skiftet. Færre jobber enn tidligere antatt vil automatiseres helt
bort, men OECD anslår samtidig at omkring én av fire jobber vil
gjennomgå store endringer. Teknologien vil skape mange nye
jobber, men de vil komme i andre yrker og kan komme andre
steder i landet enn der jobbene forsvinner. NAV vil få en viktig
rolle i å lette omstillingene og bidra til økt mobilitet i arbeidslivet.
Folks forventninger til NAV øker raskt i takt med opplevelsen av
stadig bedre tjenester ellers i samfunnet. Digitaliseringen vil gi
NAV nye muligheter til å utvikle bedre og mer personlig
tilpassede tjenester, til bedre samordning på tvers av NAV og
offentlig sektor, og til å gjøre mer treffsikre prioriteringer.

NAV Midtre Gauldal har god måloppnåelse og har generelt god kvalitet på
tjenestene som leveres. NAV`s utfordring er å frigjøre tid for tettere oppfølging
av de prioriterte målgruppene og samarbeid/samhandling med næringslivet for å
bistå brukere til arbeid og aktivitet.
NAV har god kompetanse på de fleste områder, men må øke
markedskompetansen i tillegg til kunnskap om tiltak og virkemidler. For å sikre
god brukermedvirkning må NAV ha god kunnskap om selvbetjeningsløsningene
og øke samhandlings- og inkluderingskompetansen.
NAV må etablere gode rutiner som sikrer tidlig avklaring og behovsvurdering.
Utarbeide klare mål og plan for hvordan målet skal nås sammen med brukerne.
Tett oppfølging i og utenfor bedrift, overholdelse av aktivitetsplikt og
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mobilitetskrav, tverrfaglig samarbeid samt riktig bruk av tiltaksporteføljen er
nødvendig for å inkludere utsatte grupper på arbeidsmarkedet.
Flere NAV-brukere, mangel på arbeidskraft og trangere budsjetter betyr at NAV
må få til «mer for mindre». Flere og bedre digitale tjenester vil gjøre det mulig
for NAV å yte service og kvalitet der det trengs.







Økt inkludering av utsatte grupper på arbeidsmarkedet
Forsterke kontakten med arbeidsgivere for å få flere i arbeid
Bidra til bedre brukermøter
Bidra til økt kompetanse
Tverrfaglig samarbeid for å forebygge barnefattigdom og utstøting av
ungdom i faresonen
Bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering
og bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett
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4.6

Frisklivssentralen

Mål:
Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og forebygge eller begrense utvikling av sykdom.

Strategi

Ved å overvåke folkehelseprofil og innhente lokal kunnskap, samt ved stadig
kompetanseheving, skal Midtre Gauldal frisklivssentral tilby tjenester som
fremmer helse ved hjelp av livsstilsendring og mestring av sykdom.
Frisklivssentralens ansatte skal ha oppdatert kompetanse på tiltak som gir
helsefremming.

Hovedtrekk i utviklingen




Flere overvektige
barn og voksne
Flere overvektige
med tilleggsdiagnoser
Flere eldre

Frisklivssentralen skal fremme fysisk og psykisk helse og
forebygge eller begrense utvikling av sykdom ved å







Gi støtte til å endre levevaner og mestre
helseutfordringer så tidlig som mulig, i et
forebyggingsperspektiv.
Gi veiledning som retter oppmerksomheten mot
friskressurser for helse og livskvalitet.
Understøtte brukerens egen læringsprosess.
Gi hjelp til å finne frem til lokale tilbud og aktiviteter
som passer for den enkelte bruker.
Styrke innbyggernes kunnskap om levevaner og helse.
Være en samarbeidspartner i kommunens
folkehelsearbeid.

Mellom 15 og 20 % prosent av barn og unge har overvekt eller
fedme i Norge. I Midtre Gauldal kommune har tallene de siste
årene variert noe, men tallene ligger stabilt over
landsgjennomsnittet. Nettbasert sesjon viser at 23 % av norsk
ungdom har overvekt eller fedme, mens tallet for ungdom fra
Midtre Gauldal er 29 %. Tallet er økende for hele landet
(Folkehelseinstituttet 2017).
På landsbasis vet vi at cirka 1 av 4 menn og 1 av 5 kvinner i
aldersgruppa 40-45 år har fedme (kmi > 30). I tillegg kommer
andelen med overvekt (kmi > 25). Høy KMI medvirker til cirka
2400 årlige dødsfall i Norge og sannsynlig mange tilfelle av
hjerte- og karsykdom, kreft, diabetes og andre kroniske
sykdommer (Folkehelseinstituttet 2017).
Med tanke på hvordan overvekt og livsstil for tiden utvikler seg i
Norge og i Midtre Gauldal kommune, må arbeid med
helsefremming vektlegges. Forebygging og behandling av
overvekt og fedme må økes.
Befolkningsframskrivinger viser at det i årene framover vil bli
flere eldre i kommunen. Frisklivssentralen skal, i tillegg til
livstilveiledning, tilby mestringsstøtte til mennesker med kroniske
diagnoser i form av kunnskapsoppdatering. Frisklivssentralen
skal gi veiledning som retter oppmerksomheten mot
friskressurser, samt understøtte brukerens egen læringsprosess.
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Utviklingsområder






Utvikle lærings- og mestringstilbud i samarbeid med fysioterapitjenesten og
helsestasjonen.
Utvikle strategier for å informere om tilbudet som gis i frisklivsentral.
Øke ansattes kompetanse på mestring ulike kroniske sykdommer.
Økt fokus på mestringstilbud i frisklivssentralen.

Folkehelseinstituttet 2017: https://www.fhi.no/nettpub/hin/levevaner/overvekt-og-fedme/
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4.7

Sentrale nøkkeltall Helse og familie

KOSTRA
Netto driftsutgifter pr. innbygger til Kommunehelse

2015
Midtre Gauldal
2 082
Sør-Odal
1 929
Lunner
2 014
Røros
2 816
Landet uten Oslo
2 524
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).
**) Graf er justert med utgiftsbehov

2016
2 255
2 018
2 179
4 125
2 616

2017
2 100
2 136
2 423
3 566
2 659

2018
2 170
2 468
2 595
3 823
2 814

Denne indikatoren inkluderer helsestasjons- og skolehelsetjeneste, annet forebyggende helsearbeid og
utgifter til diagnose, behandling og rehabilitering (kommunale legekontor, fysioterapi, ergoterapi o.l.)
Netto driftsutgifter til diagnose, behandling og rehabilitering pr. innbygg
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2015
Midtre Gauldal
1 479
Sør-Odal
1 299
Lunner
1 520
Røros
2 459
Landet uten Oslo
1 758
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).
**) Graf er justert med utgiftsbehov

2016
1 611
1 417
1 635
3 693
1 822

2017
1 576
1 488
1 765
3 205
1 841

2018
1 536
1 675
1 904
3 332
1 920

Diagnose, behandling og rehabilitering inkluderer alle utgifter til allmennmedisin. For eksempel
basistilskudd til fastleger, kommunalt legekontor, legevakt, fysioterapi og ergoterapi.

Netto driftsutgifter til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjeneste pr. innb. 0-20 år

2015
Midtre Gauldal
2 307
Sør-Odal
2 462
Lunner
1 949
Røros
1 633
Landet uten Oslo
2 300
*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

2016
2 435
2 476
2 152
2 036
2 428

2017
2 713
2 732
2 663
1 980
2 504

2018
3 148
2 628
2 428
2 236
2 731

Denne indikatoren omfatter all helsestasjons- og skolehelsetjeneste. For eksempel
foreldreveiledningsgrupper, jordmortjeneste, svangerskapskontroll og barselomsorg.
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Befolkningsprognose 2019-2039
2019
53
381
671
307
3 714
776
276
68
6 246

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)

Eldre (90 år og eldre)

68

75

Eldre (80-89 år)

276

304

Eldre (67-79 år)

776

71

798

3 714

3 830

Videregående (16-19 år)

307

244

Barnehage (1-5 år)
0 - åringer

671
381

358

2019

2024

432

935

1 015

3 823

3 801

294

306

298

777

785

796

69
2029

2039
68
366
796
298
3 778
1 015
432
124
6 877

124
426

372

70

2034
68
370
785
306
3 801
935
426
92
6 783

92

838

777
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2029
69
372
777
294
3 823
838
393
71
6 637

393

Voksne (20-66 år)

Grunnskole (6-15 år)

2024
70
358
777
244
3 830
798
304
75
6 456

2034

3 778

370

366

68

68

2039

Tjenestemottakerne til Helse og familie befinner seg i alle aldersgrupper. Befolkningsprognosen for
kommunen totalt sett viser en vekst fra 6 246 personer i 2019 til 6 877 personer i 2039. Gruppen
grunnskole 6-15 år forventes å vokse forholdsvis kraftig (125 personer) og dette vil blant annet medføre
økt ressursbehov i skolehelsetjenesten. Samtidig vil også den økende eldre befolkningen medføre økt
tjenestebehov fra fysioterapi- og ergoterapitjenesten, samt psykisk helse og rus.
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Demografiutgifter

Demografiutgifter hele kommunen
500 000
450 000
400 000
350 000
300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
2020

2025

0 - åringer

Barnehage (1-5 år)

Grunnskole (6-15 år)

Videregående (16-19 år)

Voksne (20-66 år)

Eldre (67-79 år)

Eldre (80-89 år)

Eldre (90 år og eldre)

Tall i tusen

0 - åringer
Barnehage (1-5 år)
Grunnskole (6-15 år)
Videregående (16-19 år)
Voksne (20-66 år)
Eldre (67-79 år)
Eldre (80-89 år)
Eldre (90 år og eldre)
Økning fra 2020
Total

2030

2020
4 633
66 750
107 827
6 044
72 602
44 056
51 950
25 970
379 832

2025
4 914
64 389
118 733
5 639
74 235
45 530
58 839
27 413
19 860
399 692

2035

2030
4 844
66 624
120 269
6 153
74 572
48 082
74 666
28 495
43 873
423 704

2040

2035
4 774
65 874
121 190
6 360
74 032
53 638
79 880
36 070
61 987
441 819

2040
4 774
65 061
121 805
6 302
73 582
56 813
83 790
46 530
78 826
458 657
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Anslag netto driftsutgifter til kommunehelse
15 500
15 000
14 923
14 719

14 500
14 402
14 000
14 010
13 500

13 554

13 000
12 500
2019

2024

2029

2034

2039

Anslåtte netto driftsutgifter til kommunehelse bygger på netto driftsutgifter pr. innbygger i 2018. Det er
videre forutsatt samme tjenestenivå som i dag og vekst i antall tjenestemottakere tilsvarende prognosen
for kommunen som helhet.
Beregningen er kun ment som en illustrasjon av fremtidig ressursbehov.
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5 Helse og omsorgsplan 2019 – 2030: En oppsummering
5.1

Hovedmål

Helse og omsorgstjenestene bidrar til at den enkelte opplever et trygt, meningsfylt og mest mulig
selvstendig liv.
Område:
Strategi:

Morgendagens omsorgstjenestebrukere
Midtre-Gauldal Kommune skal planlegge framtidig helse og omsorgstjenester ut ifra
forventet befolkningsvekst innenfor alle brukergrupper.

Område:
Strategi:

Morgendagens omsorgstjeneste
Midtre-Gauldal Kommune skal tilby fleksible, koordinerte og framtidsrettede
omsorgstjenester med rett kompetanse til rett tid.

Område:
Strategi:

Morgendagens omsorgsomgivelser
Midtre-Gauldal Kommune planlegger boformer med utgangspunkt i
befolkningsprognoser, anslått behov i befolkningen, nasjonale og lokale strategier.

Område:
Strategi:

Morgendagens omsorgsfellesskap
Midtre-Gauldal Kommune skal løse framtidens omsorgsoppgaver i et tverrfaglig
samarbeid med ulike aktører innen frivillig sektor, organisasjoner, næringsliv, brukere
selv, deres pårørende og nettverk

Område:
Strategi:

Forvaltningskontor og koordinerende enhet
Midtre-Gauldal Kommune skal videreutvikle «kontoret» hvor befolkningen henvender
seg for tildeling og koordinering av tjenester.

Område:
Strategi:

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og jordmortjenesten
Midtre Gauldal Kommune skal videreutvikle forebyggende og helsefremmende arbeid.

Område:
Strategi:

Psykisk helse og rustjeneste
Midtre Gauldal Kommune skal planlegge og utvikle tjenester som bidrar til god psykisk
helse og redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk.

Område:
Strategi:

Fysioterapi- og ergoterapitjenesten
Midtre Gauldal Kommune skal levere gode og framtidsrettede tjenester for alle med
riktig kompetanse til riktig tid.

Område:
Strategi:

Legetjenesten
Gjennom kontinuitet og kompetansebygging skal Midtre Gauldal legekontor sørge for at
kommunens innbyggere har et forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester.

Område:
Strategi:

NAV
Tjenestene skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og
bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.
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Område:
Strategi:

5.2

Frisklivssentralen
Ved å overvåke folkehelseprofil og innhente lokal kunnskap, samt ved stadig
kompetanseheving, skal Midtre Gauldal frisklivssentral tilby tjenester som fremmer helse
ved hjelp av livsstilsendring og mestring av sykdom.
Frisklivssentralens ansatte skal ha oppdatert kompetanse på tiltak som gir helsefremming

Sentrale utviklingsområder i Helse og omsorgsplan 2019 – 2030


Styrke forebyggende arbeid, hverdagsrehabilitering og demensarbeidet.



Videreutvikle aktivitetstilbud, deltakelse og sosialt fellesskap.



Arbeide for mest mulig ansikt til ansikt-tid.



Utvikle samarbeidet med omsorgsfellesskapet: Frivilligsentral, organisasjoner, næringsliv, brukere
selv, deres pårørende og nettverk.



Tilrettelegge for velferdsteknologiske løsninger.



Tilstrebe tilfredsstillende dekningsgrad av heldøgns omsorgsboliger med bemanning.



Rekruttere sykepleiere, vernepleiere og omsorgsarbeidere.



Utvikle og styrke hjemmebaserte tjenester i tråd med prognoser for befolkningsvekst og behov
for omsorgstjenester.



Etablere og utvikle koordinerende enhet.



Innføring av et felles journalsystem som omfatter spesialisthelsetjenesten og
kommunehelsetjenesten, «Helseplattformen».



Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal videreutvikle arbeidet med tidlig innsats i all
samhandling med barn, unge og deres foreldre og foresatte.



Fysioterapi- og ergoterapitjenesten skal innføre hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring som
arbeidsform i samarbeid med hjemmetjenesten.



Psykisk helse og rus skal videreføre og styrke forebyggende psykisk helsearbeid.



Fastlegeordningen evalueres nasjonalt, føringer av denne følges opp i kommunen.



NAV skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom, fremme sosial inkludering og bygge et
sterkere sosialt sikkerhetsnett.



Frisklivssentralen ønsker å utvikle lærings- og mestringstilbud i samarbeid med
fysioterapitjenesten og helsestasjonen.
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5.3

Forslag til prioritering av utviklingsområder

Midtre Gauldal kommune vil i perioden 2019 – 2040 oppleve en betydelig økning i antall eldre over 67 år.
Veksten er ca. 451 personer. Prosentvis tilsvarer økningen ca. 40,3%. Noe som vil medføre ressursmessige
utfordringer i årene framover. Agenda Kaupangs rapport, Muligheter og konsekvenser ved endret
kommunestruktur 2016, er svært tydelig på at dersom tjenestene blir tilbudt som i dag, vil behovet for
bemanning, seniorvennlige boliger og utgifter til sykehjemsplasser øke i takt med antall eldre. Dette er ikke
bærekraftig. Kommunen må prioritere og tenke strategisk i forhold til hvordan finne løsninger for
hvordan tilby gode og bærekraftige tjenester.
Med utgangspunkt i punkt 5.2 Sentrale utviklingsområder i Helse og omsorgsplan 2019 – 2030, anses seks
utviklingsområder for sentrale for å kunne møte fremtidige utfordringer. Disse områdene bør danne
fundamentet i kommunens helsearbeid og prioriteres.

Følgende utviklingsområder prioriteres:


Hjemmebaserte tjenester: Kommunale tjenester videreutvikles med vekt på tjenester som
praktisk bistand, hjemmesykepleie, aktivitetstilbud, avlastning og korttidsopphold av ulik karakter.
Dette viktig for at den enkelte skal kunne velge å bo hjemme. Midtre Gauldal kommune skal tilby
tjenester som tar utgangspunkt i Stortingsmelding 15, Leve hele livet og de fem innsatsområdene
reformen bygger på: 1. Et aldersvennlig Norge. 2. Aktivitet og fellesskap. 3. Mat og måltider. 4.
Helsehjelp. 5. Sammenheng i tjenestene.



Behovet for omsorgsboliger: Kommunen har behov for å bygge flere omsorgsboliger i
planperioden. Disse bør tilrettelegges for ny velferdsteknologi. I planperioden vurderes det å være
behov for ca. 52 nye omsorgsboliger. 15 – 20 av disse skal være tilrettelagt for personer med
demens. Omsorgsboliger med heldøgnsbemanning vurderes å imøtekomme antatt behov for
sykehjemsplasser.



Rekruttere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere: Rekruttering av nødvendig
kompetanse vurderes å være en av planperiodens viktigste oppgaver. Skal kommunen være i stand
til å yte helsetjenester til kommunens innbyggere krever dette riktig kompetanse.



Velferdsteknologi: Teknologisk assistanse kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse,
fysisk og kulturell aktivitet, og styrke den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen.
Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og bidra til å forbedre
tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan
forebygge behov for tjenester eller innleggelse på institusjon. Midtre Gauldal kommune deltar i
det nasjonale velferdsteknologiprosjektet.



Helseplattformen: Det er ønskelig å innføre en felles journalløsning for kommune- og
spesialisthelsetjenesten og fastleger i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen og
stortingsmelding om «En innbygger – en journal». En felles løsning innebærer muligheter for
bedre og mer effektive arbeidsformer. Dette er en ny IT-løsning for pasientadministrasjon,
pasientjournal og samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten. Anskaffelse en felles
journalløsning anses som helt nødvendig. Gevinster for kommunen vil være: Brukervennlighet,
effektiv legemiddelhåndtering, feil reduseres, effektiv utnyttelse av riktige ressurser,
brukermedvirkning – innsyn i egen journal, medisinsk avstandsoppfølging, avansert bruk av data
til kvalitetsforbedring og tidsbesparingsgevinster. Det er naturlig å forvente økt pasientsikkerhet
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som resultat. Det vurderes at ved å oppnå disse gevinstene vil Helseplattformen gi et potensial for
økonomiske gevinster.


Utvikle samarbeidet med omsorgsfellesskapet: Frivilligsentral, organisasjoner, næringsliv,
brukere selv, deres pårørende og nettverk: Det gjøres en viktig frivillig innsats i
lokalsamfunnet i Midtre Gauldal. Midtre Gauldal kommune skal arbeide for å forsterke og
videreutvikle samarbeidet. For å lykkes bør det jobbes systematisk og målrettet. Med tanke på
kommunens fremtidige utfordringer er svært viktig å ha et tett og forpliktende samarbeid. Frivillig
arbeid skal ikke erstatte kommunale tjenester, men være et supplement til disse.

Midtre Gauldal kommune vil stå ovenfor betydelige økonomiske utfordringer innen pleie og omsorg i
planperioden. Dette med bakgrunn i forventet demografisk utvikling og tjenesteytingen knyttet til denne.
Utfordringene vil kreve strenge prioriteringer for hvordan kommunen anvender sine økonomiske og
faglige ressurser. Dersom samme forutsetninger som 2019 tallene er beregnet i utfra legges til grunn for de
neste 20 årene, vil det være behov for 68 ekstra årsverk innen pleie og omsorg. En slik økning anses ikke
som realistisk å kunne gjennomføre. For at sektoren skal være økonomisk bærekraftig i framtida må
tjenestene effektiviseres, strukturen rasjonaliseres og innovasjons- og brukerfokus økes. Kommunen må
prioritere løsninger som bidrar til at innbyggerne kan leve sine liv trygt og mest mulig selvstendig i egne
hjem så lenge som mulig. Ulike velferdsteknologiske løsninger vil være et virkemiddel som kan bidra til
dette.
En forutsetning for å kunne yte forsvarlige helse- og omsorgstjenester er nødvendig fagkompetanse.
Midtre Gauldal kommune vil ha behov for å rekruttere sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere i
kommende planperiode. Antallet fagpersoner vil måtte vurderes i forhold til forventet behov for
helsetjenester, og graden av prioriteringer og effektivisering. Det forventes mindre tilgjengelighet på særlig
sykepleiere. Prioritering av arbeidsoppgaver og hvilke yrkesgrupper som skal utføre de ulike oppgavene vil
være sentralt for en effektiv ressursutnyttelse.
Ved å prioritere områdene; hjemmebaserte tjenester, velferdsteknologi, tilfredsstillende dekning av
omsorgsboliger, innføring av Helseplattformen og samarbeid med frivillige, ligger en forventning om å
gjøre kommunen i stand til å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det er vanskelig å
beregne/forutse tallfestede «gevinster» knyttet til innføring av velferdsteknologiske løsninger og et
ønskelig felles journalsystem «Helseplattformen», med spesialisthelsetjenesten og fastlegene.
Velferdsteknologi og et felles journalsystem vurderes å bidra til en effektiv ressursutnyttelse og gi
fremtidsrettede tilbud til kommunens befolkning.
Kommunens utviklingsarbeid vil være en kontinuerlig prosess som ikke har et endelig sluttpunkt.
Utviklingsarbeidet vil stille krav om nye løsninger for å kunne håndtere morgendagens virkelighet. Læring,
innovasjon og nyskapning er viktige stikkord for ansatte i helse- og omsorgstjenestene, kommunens
administrasjon og politikere, i arbeidet med fremtidens tjenestetilbud til innbyggerne i Midtre Gauldal
kommune.
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Saksframlegg

Arkivnr. 026

Saksnr. 2019/2799-2

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
37/19
05.09.2019
Saksbehandler: Svein Olav Johnsen

Forlengelse av vertskommuneavtaler gjeldende fra 2020

Dokumenter i saken:
1 I Vertskommuneavtaler - for signering - 2019
Trondheim kommune
2 S Forlengelse av vertskommuneavtaler gjeldende fra 2020
Vedlegg
1 Vertskommuneavtale om kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp (somatisk) mellom
Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre Gauldal
2 Vertskommuneavtale om "Legevakta i Malvik, Melhus, Midtre Gauldal og Trondheim*
3 Vertskommuneavtale om krisesenter mellom Trondheim, Malvik, Melhus og Midtre
Gauldal
4 Vertskommuneavtale om miljørettet helsevern mellom Trondheim, Malvik, Melhus og
Midtre Gauldal

Ingress

Forlengelse av vertskommuneavtaler

Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Trondheim kommune er vertskommune for kommunene Midtre Gauldal, Melhus og Malvik om å drifte
følgende tjenester; miljørettet helsevern, akutt somatisk døgntilbud, legevakt og krisesentertilbud. Når
kommunene Klæbu og Trondheim blir en kommune fra 01.01. 2020 må det inngås nye
vertskommuneavtaler med kommunene Midtre Gauldal, Melhus og Malvik.
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Faktiske opplysninger
Bystyret i Trondheim vedtok i sak 124/12; arkivsaksnr: 12/31096 «Etablering av øyeblikkelig hjelp
døgntilbud og vertskommuneavtale med Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og Trondheim.
Fra 2008 har kommunene Melhus, Malvik og Trondheim hatt avtale om interkommunal legevakt ette
vertskommunemodellen. Avtalen ble utvidet til samarbeid med Midtre Gauldal kommune fra ultimo
2013, jamfør sak 152/13; arkivsaksnr: 13/25104 «legevaktsamarbeid med Midtre Gauldal kommune».
I sak42/16; arkivsaksnr: 14/ 1393 vedtok bystyret i Trondheim vertskommuneavtale om miljørettet
helsevern i Klæbu, Melhus, Malvik og Midtre Gauldal kommuner med Trondheim som vertskommune.
I sak 23/13: arkivsaksnr: 13/546 «Interkommunalt krisesentertilbud – godkjennelse av ny
samarbeidsavtale» vedtok bystyret i Trondheim vertskommuneavtale mellom kommunene Midtre
Gauldal, Melhus, Malvik og Trondheim om krisesentertilbud.

Om avtalene: Felles for alle fire avtalene er styringsform og organisering, hvor kommuneloven § 28-1b.
Administrativt vertskommunesamarbeid, nr. 1 fastsetter følgende:
«En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (vertskommune) at
vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra
samarbeidskommunen i enkeltsaker eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning.»
Videre fremgår det i kommuneloven § 28-1b, nr. 3:
«Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir
instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjef i vertskommunen».
For å sikre god oppfølging av avtalene opprettes administrative samarbeidsutvalg, faglige
samarbeidsutvalg og brukerutvalg der dette er formålstjenelig. Som vertskommune er Trondheim
ansvarlig for at tjenestene er i tråd med lover og forskrifter, og i henhold til vertskommuneavtalen.
Vertskommunen skal i tillegg ha et kvalitets- og internkontrollsystem som dokumenterer løpende faglig
forsvarlighet.

Vertskommunen skal avgi årlige rapporter til samarbeidskommunene om status i tjenestetilbudet for hver
vertskommuneavtale. Fordeling av kostnader mellom kommunene beregnes på bakgrunn av kommunenes
siste års folketall per. 1.1. Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved
forhandlinger mellom partene før den eventuelt bringes inn for de vanlige domstolene.

Vertskommuneavtalene (Trondheim) har med Midtre Gauldal, Melhus og Malvik kommuner trer i kraft
per 01.01.2020 og kan sies opp med et års oppsigelse. Dersom det oppstår vesentlige endringer i
grunnlaget for avtalen, kan avtalen reforhandles med tre måneders varsel.

Vurdering
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Rådmannen har god erfaring med vertskommuneavtalene og anbefaler å forlenge avtalene. Samarbeidet
med vertskommunen om tjenestetilbudet er å tråd med avtalene. De administrative og faglige utvalgene
fungerer bra. Arbeidet bør forsterkes for å få flere brukere rekruttert til brukerutvalg.

Rådmannens innstilling
Kommunestyret vedtar forlengelse av avtalene om vertskommunesamarbeid mellom Trondheim
kommune og Midtre Gauldal, Melhus og Malvik.
1. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale mellom Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og
Trondheim om drift av miljørettet helsevern fra 01.01. 2020.
2. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale mellom Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og
Trondheim om drift av øyeblikkelig hjelp døgntilbud fra 01.01. 2020.
3. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale mellom Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og
Trondheim om drift av interkommunal legevakt i Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og Trondheim
fra 01.01. 2020.
4. Kommunestyret vedtar vertskommuneavtale mellom Midtre Gauldal, Melhus, Malvik og
Trondheim drift av om krisesenter fra 01.01. 2020.
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Saksframlegg

Arkivnr. A10

Saksnr. 2019/2082-2

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Utvalgssak

Møtedato

38/19
05.09.2019
Saksbehandler: Toril Grøtte

Kommunalt tilskudd til etablering og drift av familiebarnehage i Midtre
Gauldal kommune

Dokumenter i saken:
1 I Etablering og drift av barnehage
2 S Kommunalt tilskudd til etablering og drift av familiebarnehage i Midtre
Gauldal kommune

Ingress
Denne saken skal avgjøre om det gis forhåndstilsagn på kommunalt tilskudd ved en evt.
etablering av familiebarnehage i Midtre Gauldal.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Midtre Gauldal kommune har fått en henvendelse om etablering av familiebarnehage for 5 barn i
Midtre Gauldal fra høsten 2020. Søkeren har mottatt veiledning fra kommunen som
barnehagemyndighet i forhold til en eventuell søknadsprosess. I og med at selve
godkjenningsprossen av en familiebarnehage er svært omfattende er søkeren veiledet til å søke
om forhåndstilsagn på kommunalt tilskudd før søkeren starter det konkrete arbeidet med
etablering av barnehagen.
Faktiske opplysninger
Barnehageloven med forskrifter regulerer etablering og drift av familiebarnehager. En
familiebarnehage er en barnehageform der barna får tilbud i private hjem. Søkeren bor i dag ikke
i kommunen, men tenker å leie bolig her ved oppstart av barnehagen.
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Barnehagelovens §14 regulerer kommunens plikt til å gi tilskudd til ikke-kommunale
barnehager. Kommunen skal yte tilskudd til alle godkjente ikke-kommunale barnehager som ble
godkjent før barnehagesektoren ble rammefinansiert, dvs. før 01.01.2011.
Kommunen kan yte tilskudd til barnehager som søker om godkjenning etter at
barnehagesektoren er rammefinansiert. Kommunen avgjør søknaden om tilskudd etter eget
skjønn bl.a. basert på behovet for nye barnehageplasser.
Midtre Gauldal innfrir i dag retten til barnehageplass etter barnehageloven. Kommunen tar i
august i bruk nye Soknes barnehage og har gjennom den utbyggingen kapasitet til å dekke økt
etterspørsel etter barnehageplasser de nærmeste årene.
Vurdering
Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er
bosatt i kommunen. Retten til barnehageplass kan dekkes opp av både kommunale og ikkekommunale barnehager, samt familiebarnehager.
Kommunen har hatt økende antall barn i barnehagealder de siste årene og barnehagetilbudet har
blitt utvidet i flere av barnehagene for å dekke behovet. Siste utbygging er Soknes barnehage på
Støren som tas i bruk i august. Økningen i antall barnehagebarn har nå flatet ut og Soknes
barnehage er planlagt for å kunne dekke evt. økning i etterspørsel på barnehageplasser.
Kommunen har dermed ikke behov for ytterligere kapasitetsøkning gjennom etablering av en
familiebarnehage for å innfri barnehagelovens krav. Det er foreldrenes ønsker om barnehage som
skal vektlegges ved tildeling av barnehageplass. Hvis en ny familiebarnehage etableres uten at
antall barnehagesøkere øker vil dette kunne føre til reduksjon i tilbudet i noen av de andre
barnehagene.
Kommunen har i dag et variert barnehagetilbud med barnehager fra 18 til rundt 80 barn. En
familiebarnehage vil gi et annet tilbud enn de eksisterende ved at det er en liten enhet med få
barn og voksne. Etablering av en familiebarnehage vil kunne gi foreldre større frihet i å velge
tilbud til sine barn. Samtidig har ikke en familiebarnehage det samme pedagogiske tilbud som en
ordinær barnehage ved at det ikke er krav til at det skal være en barnehagelærer ansatt.
Bemanningsnormen og pedagognormen som gjelder for vanlige barnehager gjelder ikke på
samme måte for en familiebarnehage.
Hvis kommunen gir forhåndstilsagn på økonomisk tilskudd til drift av familiebarnehagen så
betyr ikke det at barnehagen automatisk blir godkjent. Barnehagen må godkjennes etter flere
lover og forskrifter før en evt. oppstart.
Økonomiske konsekvenser
Tilskuddet pr. plass i familiebarnehage baserer seg på nasjonale tilskuddssatser og ligger noe
lavere enn satsene til ordinær barnehager.
Kommunen kan ikke stille som vilkår at det i familiebarnehagen kun tas inn barn med lovfestet
rett. Dette kan føre til at kommunen må yte tilskudd til barn uten lovfestet rett og som
kommunen ikek får rammetilskudd for. Ut over dette vil det samlet sett for kommunen ikke bli
økte utgifter ved etablering av en familiebarnehage da kommunen må gi alle barn med lovfestet
rett en plass.
En etablering av familiebarnehage kan føre til at noen av de andre barnehagene får færre barn og
må nedbemanne hvis ikke antall barn øker totalt sett i kommunen.

80

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune har ikke behov for nye barnehageplasser og gir ikke forhåndstilsagn
på driftstilskudd ved etablering av familiebarnehage i kommunen.
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2019/2800-1

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
39/19
05.09.2019
Saksbehandler: Knut Dukane

Vedtektsendring Midtre Gauldal Næringsselskap KF

Dokumenter i saken:
1 S Vedtektsendring Midtre Gauldal næringsselskap KF
Saksopplysninger
Det vises til kommunestyresak 48/18,- Organisering og utvikling Støren Sør.
Kommunestyret vedtok i denne saken og gi nærigsselskapet mandat til å utvikle Støren Sør og
andre areal i området Støren med formål å legge til rette for næringsutvikling og
befolkningsvekst.
I dette ligger og utvikling av boligareal.
For at dette forholdet skal fanges opp i vedtektene må kommunestyret vedta et tillegg i
vedtektenes § 2- Formål.
Av vedtektenes § 5 fremgår det at det er kommunestyret som kan endre vedtekter.
I gjeldene vedtekter § 2 står følgende:
«Foretakets formål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for næringsutvikling i Midtre
Gauldal»
For å fange opp kommunestyrets vedtak i sak 48/18 endres § 2 til:
Foretakets formål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for nærings og boligutvikling i
Midtre Gauldal»
Rådmannens innstilling
1. Midtre Gauldal kommunestyre vedtar å endre § 2 i vedtektene til Midtre Gauldal
Næringsselskap KF slik:
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«§ 2 Formål
Foretakets formål er å oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for nærings og
boligutvikling i Midtre Gauldal»
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1679-45

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
97/19
26.08.2019
40/19
05.09.2019
Saksbehandler: Ola Hage

Planbehandling - detaljregulering Storneset masseuttak - planID 50272017003
- merknadsbehandling og sluttvedtak

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte Storneset
masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28
2
I
Signert oppstartsmøte Storneset
masseuttak
3
U Oversendelse av naboliste
4
U Høringsliste
5
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid
og høring av planprogram for Storneset
masseuttak i Midtre Gauldal kommune
6
I
Uttalelse - varsel om planoppstart reguleringsplan - Storneset masseuttak Midtre Gauldal 230/10 - 28
7
I
Bane NORs uttalelse – Varsel om
planoppstart – Offentlig ettersyn av
planprogram - Storneset Masseuttak Gbnr 230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal
kommune
8
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid
og høring av planprogram - Storneset
masseuttak - gbnr 230/10 og 28
9
I
Planprogram Storneset masseuttak
revidert - til politisk fastsettelse
10 I
Bane NORs tilleggsuttalelse - Varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av
planprogram - Storneset masseuttak Gnr/bnr 230/10 og 230/28 - Midtre
Gauldal kommune
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Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Bane NOR SF

Statens vegvesen - Region midt
Pro Invenia
Bane NOR SF
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I

16482017003_ Fastsetting av
planprogram_ Storneset masseuttak
Særutskrift 16482017003_ Fastsetting av
planprogram_ Storneset masseuttak
Reguleringsplanforslag Storneset
Masseuttak - Planid 2017003
Mangelbrev vedrørende mottatt
reguleringsplanforslag - Storneset
masseuttak
Svarbrev vedrørende mangler reguleringsplanforslag
5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1
gangsbehandling
Særutskrift
5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1
gangsbehandling
Melding om vedtak - detaljregulering
Storneset massetak - 1. gangs behandling
Vedrørende PlanID 50272017003, og
melding om vedtak - detaljregulering
Storneset massetak
Planbestemmelser - 50272017003 detaljregulering Storneset masseuttak foreløpig 01042019
Anmodning om ajourhold av
planarkiv/planregister - detaljregulering
Storneset massetak
Annonse
Høringsbrev - Detaljregulering
50272017003 Storneset masseuttak
Høringsbrev - Detaljreguleringsplan
50272017003 Storneset massetak
SV: Regplan Storneset massetak - Midtre
Gauldal kommune
SV: Oversendelse av arealplan - offentlig
ettersyn jf. pbl § 5-2 - Midtre Gauldal
kommune
Vedr. oppdatering av planID 2017003 i
kommunens planforslagbase
Feil i annonsering - annonse om offentlig
ettersyn og høring om detaljregulering for
Storneset masseuttak
Fylkesveg 30 i Midtre Gauldal kommune
- Tilbakemelding på høringsbrev - gbnr
230/10 og 230/28 - Detaljregulering
50272017003 Storneset masseuttak
Uttalelse til Høringsbrev Detaljregulering 50272017003 Storneset
masseuttak
Fylkeskommunens uttalelse detaljregulering Storneset masseuttak 230/10og 230/28 i Midtre Gauldal
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Proenvinia
PRO INVENIA AS
Pro Invenia AS

PRO INVENIA AS
Pro Invenia

Roger Monsen

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
m.fl.
Jan Ivar Knutsen m.fl.
Pro Invenia AS
Kartverket
Ola Hage
Almås maskin AS
Statens vegvesen - Region midt

Mattilsynet
Trøndelag fylkeskommune
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39
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40
41

I
U

42

I

43

U

44

I

45

S

46

X

47

X

kommune
Ber om utsatt høringsfrist reguleringsplan Storneset masseuttak
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til
detaljregulering Storneset masseuttak Gbnr230/10 m.fl
Sametingets uttalelse - Høring Detaljregulering Storneset masseuttak
Uttalelse til høring av detaljregulering for
Storneset masseuttak i Midtre Gauldal
kommune
Samordnet uttalelse - reguleringsplan Storneset masseuttak - Midtre Gauldal
Kommentarer og innsigelser - Storneset
masseuttak
Anmodning om fornyet vurdering av
innsigelse - detaljreguleringen Storneset
masseuttak
Vurdering av revidert reguleringsplan detaljreguleringen for Storneset
masseuttak
Korrigering av kart - Storneset masseuttak
Anmodning om fornyet vurdering av
innsigelse - detaljreguleringen Storneset
masseuttak
Midtre Gauldal kommune - Svar på
anmodning om fornyet vurdering av
innsigelse - Detaljregulering Storneset
masseuttak
Vedrørende innsigelse til detaljregulering
Storneset masseuttak - Midtre Gauldal
kommune
Midtre Gauldal kommune - Vedrørende
innsigelse til detaljregulering Storneset
masseuttak
Planbehandling - detaljregulering
Storneset masseuttak - planID
50272017003 - merknadsbehandling og
sluttvedtak
Planbestemmelser - detaljreguleringsplan
- Prost Bødtkers vei 10, 12 m. fl. - planID:
50272017003 - forslag 100719
Planbestemmelser - detaljreguleringsplan
- Storneset masseuttak - planID:
50272017003 - forslag 160819

Fylkesmannen i Trøndelag
Bane NOR SF
Sametinget
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Trøndelag
Pro Invenia
FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Fylkesmannen i Trøndelag
Pro Invenia AS
BANE NOR SF
BANE NOR SF

BANE NOR SF
BANE NOR SF

Vedlegg
1
Plankart ID_50272017003_A3
2
Planbeskrivelse Storneset
3
Planbestemmelser - detaljreguleringsplan - Storneset masseuttak - planID: 50272017003 forslag 160819
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Særutskrift 5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling
Uttalelse - detaljregulering for Storneset masseuttak - MidtreGauldal kommune
Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset masseuttak
Vedtak innvilget konsesjon
Vurdering av revidert reguleringsplan - detaljreguleringen for Storneset masseuttak
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Gbnr
230/10 m.fl
Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset masseuttak
Midtre Gauldal kommune - Svar på anmodning om fornyet vurdering av innsigelse Detaljregulering Storneset masseuttak
Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune - Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak

Ingress
Sluttbehandling av detaljregulering for Storneset masseuttak.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Detaljreguleringen for Storneset masseuttak har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 02.04.2019 – 20.05.2019.
I forbindelse med utredningen av denne plansaken har det vært nødvendig å endre
planbestemmelser for å imøtekomme innsigelser. Rekkefølgen på bestemmelsene er også noe
endret for å kunne etablere disse iht kommunens mal for planbestemmelser. På bakgrunn av dette
er det ikke samsvar mellom nummerering på bestemmelser i tidligere korrespondanse som er
vedlagt og de bestemmelsene som nå følger planforslaget. I dette saksframlegget fremgår nye
plannummer i parentes.
Følgende innspill eller merknader er kommet i løpet av høringsperioden:
Statens kartverk i brev datert 05.04.2019.
Teknisk kvalitetskontroll av digital kartleveranse har avdekket sju feil eller avvik.
Statens vegvesen i brev datert 14.04.2019
Ingen merknader til planforslaget.
Mattilsynet i brev datert 03.05.2019
Ingen merknader til planforslaget.
Sametinget i brev datert 14.05.2019
Ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget, men minner om aktsomhetsansvaret i
kulturminneloven.
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) i brev datert 20.05.2019
«…det er ikke avsatt areal for skjerming rundt hele uttaket. DMF forutsetter derfor at arealer
avsatt til grøntstruktur rundt uttaket bygger på vurderinger av at utformingen av uttaket sørger
for tilstrekkelig skjerming. DMF forventer også at planens utforming muliggjør etablering av
nødvendige sikringstiltak og eventuelt vedlikehold og tilsyn av tiltakene…»
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Ingen ytterlige merknader.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert 07.05.2019
Ingen merknader, men viser til aktsomhetsansvaret i kulturminneloven.

Bane NOR SF i brev datert 09.05.2019
Bane NOR fremmer følgende innsigelse til planforslaget:
Bane NOR fremmer innsigelse mot detaljregulering Storneset da arealformål masseuttak
ligger for nær jernbanen. Plankartet må også justeres slik at det blir samsvar mellom
reguleringsbestemmelse § 7-1 og sikringssonen på plankartet.
Innsigelsen er nærmere begrunnet med at deler av formålet råstoffutvinning ligger inne på
jernbanegrunn, formålet råstoffutvinning ligger på det nærmeste 1,3 meter fra spormidt og
berører banens underbygning, avvik i eiendomsgrenser som ligger til grunn for formålsgrensen
og at det er et generelt byggeforbud i en avstand på 30 meter fra nærmeste jernbanespors
midtlinje.
Kommunen forsøkte i brev av 28.06.2019 å imøtekomme Bane NORs innsigelse. Dette ved å
forslå følgende:
 Endre plankart med ny plangrense etter gjennomført oppmålingsforretning over
eiendomsgrenser mot banegrunn. Samt etablering av sikringssone på 30 meter fra
spormidt i hele planområdet.
 Tillegg til bestemmelsenes pkt 5a (pkt 7.1): Anleggsarbeider innenfor 9 meter til
spormidt krever særskilt tillatelse fra Bane NOR.
Bane NOR besvarte dette forsøket på å imøtekomme innsigelsen i brev datert 03.07.2019. Det
ble her gjort klart at endringene i plankartet kunne aksepteres, men at forslått tillegg til
bestemmelse 5a (pkt 7.1) måtte endres.
Kommunen sendte nytt brev til Bane NOR med følgende forslag til endring av overnevnte
bestemmelse:
 Foreslått endring til planbestemmelsenes § 5a (7.1) – «Anleggsarbeider innenfor 9 meter
til spormidt krever særskilt tillatelse fra Bane NOR.» - strykes. I stedet legges følgende
bestemmelse til som siste ledd i § 5 a(7.1):
«Alle tiltak innenfor sikringssone krever særskilt tillatelse etter jernbaneloven.»
Bane NOR bekrefter i brev av 08.07.2019 at de foreslåtte endringene medfører at innsigelsen er
imøtekommet.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 24.05.2019
Fagområde landbruk mener det er flere mangler ved planen. Blant annet er ikke konsekvensene
for landbruket tilstrekkelig utredet, og Fylkesmannen stiller spørsmål til om 0-alternativet i
konsekvensutredningen er riktig beskrevet. Det er ikke godtgjort at det er nødvendig å
omdisponere fulldyrka jord i forbindelse med tiltaket. Videre er det ingen bestemmelse som
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sikrer at jordbruksarealene (fulldyrka jord og innmarksbeite) kun skal omdisponeres midlertidig.
Fylkesmannens landbruksavdeling viser videre til at det ikke er mulig å foreta en fullstendig
vurdering av planen ute å se driftsplanen, som blant annet beskriver hvordan uttaket er tenkt
avsluttet. Videre må planbestemmelsene vise til en datert driftsplan når viktige forhold kun er
omhandlet i driftsplanen. Det legges til rette for mellomlagring av masser i LNF-formålet noe
Fylkesmannen mener ikke er i tråd med formålet. Til siste poengteres det at fristen for
istandsetting er for romslig.
På bakgrunn av overnevnte fremmer Fylkesmannens landbruksavdeling følgende innsigelse til
planen:
Med hjemmel i jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, samt mangelfull plan
fremmes det innsigelse til planforslaget.
Fagområde klima og miljø mener det må utarbeides illustrasjoner over området som viser
situasjonen etter endt virksomhet for å sikre at tilbakeføringen blir mest mulig forutsigbar og
helhetlig. Disse illustrasjonene kan og bør forankres i planens bestemmelser som juridisk
bindende. Formålet med disse føringene er å ivareta landskapet i dalføret langs Gaula.
Det vises videre til at det er utarbeidet en støyrapport som viser fremtidig støysituasjon og
plassering av støykilder i området. Fylkesmannen oppfatter at dokumentasjonen som foreligger i
saken er noe uklar, at det er uvisst om det vil bli gjennomført avbøtende tiltak og om disse vil ha
effekt. Fagområdet klima og miljøs faglige råd til kommunen er at man forvisser seg om at støy
ikke er et problem i området før egengodkjenning av planen, samt vurderer reelle avbøtende
tiltak. Tiltakene må videre sikres med egne formål og føringer i planens bestemmelser.
Fagområdet samfunnssikkerhet har ingen merknader.
Som følge av innsigelse fra Fylkesmannens landbruksavdeling forsøkte Rådmannen å
imøtekomme innsigelsespunktene i brev av 06.06.2019. Brevet er vedlagt i sin helhet.
Rådmannens forslag til å imøtekomme innsigelsen innebar følgende endringer av planforslagets
bestemmelser:
 Bestemmelse 2, bokstav k (pkt 4.1.7) første ledd endres til:
Alt areal innenfor formålet Råstoffutvinning (R-1) skal etter endt uttak
tilbakeføres til LNFR-formål. Arealer med helling under 1:8 skal istandsettes til
dyrkamark.
 Bestemmelse 7, bokstav b (pkt 9.2) endres til:
Området regulert til masseuttak skal etter endt uttak og oppfylling istandsettes til
LNFR. Avslutningsplan fremgår av driftsplan vedtatt 18.12.2018 av Direktoratet
for mineralforvaltning.
 Bestemmelse 4, bokstav a (pkt 6.1), andre ledd – «Matjord kan lagres her» – fjernes i sin
helhet.
 Bestemmelse 2, bokstav k (pkt 4.1.7), siste ledd endres til:
Tilbakeføring til LNFR formål skal senest skje 20 år etter at reguleringsplanen er
vedtatt.
I brev av 17.06.2019 anser Fylkesmannen innsigelsen som imøtekommet forutsatt at følgende
bestemmelse tas inn:
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Dyrka jord (fulldyrka jord og innmarksbeite) skal minimum erstattes i forholdet 1:1
innenfor planområdet.
Oppsummering
Forutsatt at planforslaget endres i henhold til overenskomst mellom Rådmannen og hhv Bane
NOR SF og Fylkesmannen er alle innsigelsespunktene imøtekommet. Dette innebærer at planen
kan egengodkjennes av Midtre Gauldal kommune.
Til orientering er det gjort kosmetiske endringer av bestemmelsene etter 1. gangs behandling for
å heve lesbarheten. Endringene endrer ikke innholdet i planen.

Vurdering
Plandokumentene er endret i henhold til de endringer som har fremkommet i forbindelse med
dialogen med Bane NOR SF og Fylkesmannen for å lukke innsigelsene. Andre endringer som
fremgår av vilkår i Rådmannens innstilling må innarbeides i plandokumentene etter at det
foreligger endelig sluttvedtak i plansaken.
Plankart
Statens kartverk har avdekket feil og avvik i forbindelse med kontroll av det digitale plankartet i
forhold til gjeldende SOSI-standard. Rådmannen vurderer at disse feilene må rettes opp i før det
kan iverksettes tiltak med hjemmel i planen. Momentet er også viktig for å gjøre det mulig å
ajourholde kommunens planarkiv.
Skjerming- og sikringstiltak
Direktoratet for mineralforvaltning bemerker at uttaket må skjermes og sikres tilstrekkelig.
Skjerming gjelder tiltak for å unngå/minimere støv og støy for tilgrensende arealer. Rådmannen
vurderer at forholdene vedrørende støv, støy og sikring av uttaksområdet er tilstrekkelig sikret
gjennom planbestemmelsene. Planbestemmelsene regulerer toleransegrenser for støy, krever
støvmålinger og eventuelle avdempende tiltak, samt at planforslaget krever forsvarlig skilting og
sikring slik at uttaket ikke er til fare for allmenn ferdsel, vilt og husdyr.
Illustrasjoner og følsomhetsanalyse for støy
Fylkesmannen fremmer planfaglige råd til planen om at det bør utarbeides juridisk bindende
illustrasjoner som viser hvordan området skal tilbakeføres etter endt uttak. Videre fremmes det
råd om at det bør gjennomføres følsomhetsanalyse for støy, samt innarbeides reelle avbøtende
tiltak. Rådmannen vurderer at det aktuelle området ikke er synlig fra fylkesvegen. Uttaksområdet
er relativt lite og utgjør dermed begrenset innsyn for passerende tog. Tilbakeføringen av
uttaksområdet er regulert gjennom driftsplanen for uttaket som er gjort juridisk bindende i
planforslagets bestemmelser. På bakgrunn av overnevnte vurderer Rådmannen at det ikke er
nødvendig med ytterligere illustrasjoner for å sikre forutsigbarhet i hvordan arealene vil bli
tilbakeført.
Når det gjelder støy regulerer bestemmelsene i planforslaget hvilken type støy som tillates til
ulike dager og tider på døgnet. Videre er det regulert at opplasting skal skje i vestre del av
området for å redusere støy for nærliggende boligbebyggelse. Om driften i uttaket overskrider
grenseverdiene som er fastsatt i forslag til planbestemmelser hjemler planforslaget at det skal
etableres avbøtende tiltak i form av større støyvoller, endrede driftstider etc. Rådmannen
vurderer at støy er tilstrekkelig regulert i foreliggende planforslag, og at det på nåværende
tidspunkt ikke er grunnlag for å konkretisere avbøtende tiltak før støyforholdet viser seg å være
problematiske i område.
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Konklusjon
De innkomne merknadene er tatt til følge eller utredet. Rådmannen anbefaler at planforslaget
justeres i tråd med overenskomst med partene som har fremmet innsigelse til planforslaget.
Rådmannen vurderer videre at karttekniske feil ved plankartet kan utbedres etter at det foreligger
endelig planvedtak, men at dette bør fremgå som vilkår.

Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljreguleringen for Storneset masseuttak
(planID: 50272017003) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272017003 detaljregulering Storneset masseuttak
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Digitalt plankart (SOSI-fil) må utbedres for feil og mangler
 Plankart (pdf) må oppdateres med all informasjon som kreves i et endelig vedtatt plankart
jmf Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt
planregister.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 26.08.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljreguleringen for Storneset masseuttak
(planID: 50272017003) med de endringer som fremgår av saksframlegget. Saken sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272017003 detaljregulering Storneset masseuttak
med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Det settes følgende vilkår:
 Digitalt plankart (SOSI-fil) må utbedres for feil og mangler
 Plankart (pdf) må oppdateres med all informasjon som kreves i et endelig vedtatt plankart
jmf Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og digitalt
planregister.
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1. Sammendrag
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fortsatt uttak av masser ved at
arealet for eksisterende massetak utvides.

2. Planområdet, beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger ca 2,5 km vest for Singsås, mellom jernbanen
og Fv 30. Arealet som ønskes regulert er ca 40 daa og av dette ønskes det at ca 30
daa avsettes til råstoffutvinning.
Råstoffutvinningen skal kun foregå på gnr/bnr 230/10 og 230/28. Gnr/bnr 230/7 er
tatt med i planen etter ønske fra kommunen. På sistnevnte eiendom skal det ikke
foregå uttak.

Uttakets plassering sett i forhold til Singsås.
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Plangrensen

3. Bakgrunn
a) Hensikten med planen
Bakgrunnen for en reguleringsplan for uttaket er at det dagens drift skal kunne
fortsette i 10 – 15 år til. Det foreligger ikke planer for å øke årlig uttaksmengde.
Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet og det
groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som kan benyttes
både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt vegmateriale dersom
styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet
(Kilde; NGU)

Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.
Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli
benyttet til også i fremtiden.
I gjennomsnitt har det vært tatt ut mellom 1500 og 3000 m 3 årlig fra området. Enkelte
år har uttaket vært større grunnet ekstraordinært arbeid på jernbanen og Rv. 30.
Det er forventet at uttaket i fremtiden vil ligge på gjennomsnittet, altså 1500 – 3000
m3, og etter de beregninger som foreligger vil det være tilgjengelig masse for Almås
Maskin AS i en periode på 10 – 15 år.
Området skal etter avsluttet uttak og deponering istandsettes til LNF – område

b) Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Tiltakshaver og forslagsstiller er Almås Maskin AS.
Pro Invenia As, org.nr 993 404 381 er plankonsulent, og firmaet er i saken
representert av Tone Skeide, Audun Sletten og Anne Berit Strøm
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Gnr/bnr

230/10

230/28

230/7

Grunneier

Jan Ivar Knutsen

Jan Ivar Knutsen

Bjørg Turid
Fløttum

c) Tidligere vedtak i saken
Det har vært drift i massetaket siden 1985. Det foreligger en tillatelse fra dette året
«melding om masseuttak utover husbehov».
Kommunen sendte tidligere i år pålegg til grunneier om stans av virksomhet, da uttak
foregår utenfor tillatt område og at uttaket er i strid med plan og bygningsloven.
For tiltakshaver, Almås Maskin AS, er det viktig for kontinuiteten i bedriften at de har
tilgang til grusmasser. De har store kunder som Bane NOR og Midtre Gauldal som
bl.a etterspør strøsand.
For å opprettholde kontinuiteten er det søkt om dispensasjon, og i møte den
19.06.2017 innvilget utvalg for Næring, plan og Miljø en svært begrenset adgang til å
kjøre ut masser frem til reguleringsplanen er vedtatt, dispensasjonen er tidsbegrenset
til 01.07.2018.

d) Vurdering av konsekvensutredningsbehov
Deler av området er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, mens
resten av området er avsatt til LNF. Også 100 meters beltet for Gaula berører
planområdet. Planen utløser derfor krav om konsekvensutredning (KU) med risikoog sårbarhetsanalyse etter pbl §§12-9, 12-10 og 4-2. Dette er også bakgrunnen for at
det er utarbeidet og fastsatt et planprogram i saken.
Konsekvensutredningen følger som et vedlegg til denne planbeskrivelsen.

4. Planprosess og medvirkning
Oppstartsmøte ble avviklet den 08.06.2017. Det er skrevet et fyldig referat fra møtet.
Dette vedlegges i sin helhet.
Varsel om oppstart ble den 06.07.2017 sendt til offentlige myndigheter, berørte
naboer og andre med interesser i området. Det ble også varslet oppstart ved
annonse i Trønderbladet. Frist for innspill og merknader ble satt til 31.08.2017
Planprogram ble lagt ut til høring samtidig med at planoppstart ble varslet.
Det har kommet inn noen innspill/merknader. På bakgrunn av disse ble
planprogrammet revidert før det ble sent til kommunen til fastsettelse.
Planprogrammet ble fastsatt av utvalg for næring, plan og miljø den 16.10.2017
(saksnr, 2017/1679-11)
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Plankonsulent opplever at samarbeidet med administrasjonen i kommunen er godt,
og det ble gitt gode tilbakemeldinger på planprogrammet.
Nedenfor følger en kort oppsummering av mottatte merknader. Merknadene følger
vedlagt

5. Mottatte innspill /kommentarer
a) Fylkesmannen i Sør – Trøndelag
Uttalelsen er datert 25.08.2017.
Overordnet legger de vekt på at planforslaget ikke er i samsvar med overordnet plan,
og det er i utgangspunktet uheldig at det da tillates uttak. Samtidig ser de at det har
vært uttak over lang tid, og at det er hensiktsmessig at det lages en plan slik at det
gis klare føringer for drift og istandsetting.
Landbruk. Fylkesmannen er kritisk til at landbruksjord skal tas ut av drift, og ber om
at dette begrunnes.
Miljøvern: Området ligger nær Gaula, som er et vernet vassdrag og et nasjonalt
laksevassdrag. Viktig at konsekvenser for Gaula og anadrom fisk kartlegges,
vurderes og vektlegges i det videre planarbeidet.
Det må tas inn i bestemmelser i planen som konkret angir grenserverdier for utslipp
av støv og støy, samt avbøtende tiltak for å hindre avrenning, utslipp og forurensning
til grunn og vann.
Forholdet til naturmangfoldsloven §§ 8 – 12 er også viktig. Det kreves en skriftlig
redegjørelse for hvordan prinsippene i disse bestemmelsene er vurdert.
Samfunnsikkerhet; Fylkesmannen forutsetter at det foretas en ROS – analyse i tråd
med regelverk og veiledere. Ros- analysen skal legges ved saken og avdekket risiko
skal møtes med tiltak som hjemles i planbestemmelsene eller gjøres juridisk
gjeldende på andre måter.
Plankonsulents kommentar; Fylkesmannens uttalelser er alltid viktige i planarbeid, og
de fleste momenter vil bli innarbeidet i planforslaget. Forholdet til
naturmangfoldsloven er inntatt som eget avsnitt i planbeskrivelsen og fullstendig
Ros – analyse følger som vedlegg.

b) Statens vegvesen
Uttalelsen fra Statens vegvesen er datert 06.09.2017
Statens vegvesen mener det er viktig at planen belyser den aktiviteten det skal være
i området. Hvor mange år kan det forventes aktivitet, og hvor mange turer med
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tungtrafikk vil uttaket generere. Planforslaget må utrede støv, støy, tilsmussing av
veg, trafikksikkerhet og mengde trafikk innenfor et influensområde på 0,5 km.
Tilsmussing av veinettet er uheldig for trafikk sikkerheten og det forventes at det tas
inn bestemmelser som sikrer at adkomsten skal ha egnet dekke for å fjerne jord og
smuss fra dekkene til kjøretøy.
Plankonsulents kommentar; SVVs uttalelse vil bli hensyntatt og de fleste forhold som
tas opp vil bli særskilt omhandlet i Ros – analysen.
c) Sør - Trøndelag fylkeskommune
Uttalelsen er datert 17.08.2017
Ved tiltak som berører vannforekomster, skal konsekvensene av tiltaket på vannmiljø
vurderes mot miljømålene i regional vannforvaltningsplan, samt vilkårene i
vannforskriften § 12. Eventuelle avbøtende tiltak for å nå miljømålene for
vannforekomsten skal beskrives i planprogrammet eller i
planbeskrivelsen til planen, og om mulig synligjøres i plankartet.
Når det gjelder kulturminner fremkommer det at ut fra kulturminneregisteret, er det
ikke registrert automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet.
Plankonsulents kommentar: Uttalelsen tas med i det videre planarbeid, og selv om
det ikke er registrert kulturminner inntas i bestemmelsene aktsomhetskravet etter
kuturminnelovens § 8.

d) Mattilsynet
Uttalelsen fra mattilsynet er datert 11.08.2017
Avrenning fra selve tiltaket er ikke problematisk i seg selv, men bruk av maskiner i
området kan føre til forurensning. Det er derfor anbefalt å ta inn bestemmelser som
sier litt om oppbevaring og bruk av petroleumsprodukter.
Mattilsynet har ikke registrert private vannforsyningsanlegg i området.
Videre uttaler mattilsynet av relevante punkter i nasjonale mål for vann og helse,
vedtatt av regjeringen i mai 2014 bør legges til grunn for operative målsettinger i
planarbeidet.
Når området skal tilbakeføres til LNF område er det viktig at det er rene masser som
benyttes.
Plankonsulents kommentar; det vil bli inntatt bestemmelser vedr bruk og oppbevaring
av petroleumsprodukter samt bestemmelser som sikrer at det kun blir benyttet rene
masser i istandsettingsarbeidet.
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e) Bane Nor
Uttalelsen fra Bane Nor er datert 30.08.2017 og etter en befaring i området er det
kommet en tilleggsuttalelse datert 27.09.2017.
Bane Nor er i utgangspunktet skeptisk til masseuttak nær jernbanen, støv/finmasser
kan påvirke telehiv og setninger negativt. De er også bekymret for økt fare for flom,
grunnvanns og erosjonsskader. Når de mottar reguleringsplanen til offentlig ettersyn
vil det legges stor vekt på at disse forhold er nøye vurdert.
Det er videre vist til jernbaneverkets tekniske regelverk og «Veileder for nasjonale
jernbaneinteresser i arealplanlegging etter Plan og bygningsloven», og vi anbefaler å
legge disse til grunn for planleggingen ettersom jernbanen er så nærme.
Plankonsulents kommentar;
Vi skal sette oss inn i veilederen og de forhold som er nevnt der vil bli utredet i Ros
Analysen og i konsekvensutredningen.

f) Direktoratet for mineralforvaltning
Uttalelsen er datert 31.07.2017
Direktoratet har ingen kommentarer til planprogrammet, men viser til brev sendt
tidligere, jfr brev av 27. juni 2017, med uttalelse til dispensasjonssøknad for drift i
området, samt brev av 16. mai med varsel om kravet til driftskonsesjon før videre drift
kan skje.
DMF har ikke mottatt søknad om konsesjon enda, men forventer at dette
kommer da vi registrerer at kommunen har gitt dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel til videre uttak.
g) Fylkesmannen i Hedmark/ Sekretariat for villreinnemda
Uttalelsen er datert 10.07.17
Planområdet ligger utenfor villreinområdet og virkeområdet til regional plan for
Forollhogna, og vil ikke bli lagt fram for villreinnemnda til behandling.
Plankonsulents kommentar; Vi tar opplysningene til orientering.
h) Georg Reppe, nabo
Uttalelsen er mottatt den 28.07.17, og det er i epost datert den 14.08.2017 sendt
over noen bilder av området.
Reppe er i utgangspunktet ikke imot uttaket, men vil forsikre seg om at regelverket i
mineralloven blir etterleves. Det er viktig at området vedlikeholde underveis i driften
og at området blir satt i stand etter endt uttak. Det er ikke ønskelig med et
unødvendig stort sår i naturen.
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Inntil nå er det bare utsikten til Reppe som er blir forverret av uttaket, og dette
skyldes oppvokst av tistler.
Plankonsulents kommentar; Mineralloven vil bli fulgt, direktoratet for
mineralforvaltning vil ivareta dette. Ellers er det slik at tiltakshaver vil ha et godt
forhold til naboene, og de vil tilstrebe at virkningene av tiltaket skal bli minst mulig for
omgivelsene og naboene.
____________
Da det er veldig få private som har kommet med innspill eller merknader til planen, er
det vurdert slik at et åpent informasjonsmøte ikke har vært nødvendig.
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6. Planstatus og rammebetingelser
a) Overordnede planer
Det er kommuneplanens arealdel 2010 – 2022 som gjelder for området. Området er i
denne planen avsatt til råstoffutvinning og LNF, og deler av foreslått planområde
ligger i 100 metersonen til Gaula.

Storneset i overordnet plan.

b) Gjeldende reguleringsplaner
Det foreligger ikke reguleringsplan for området i dag. Det foreligger en melding om
masseuttak utover husbehov fra 1985.
Tidligere i år ble det fattet et vedtak om stans av arbeid, da uttaket ikke var avklart
etter regelverket i plan og bygningsloven.
For å opprettholde kontinuiteten ble det søkt om dispensasjon, og i møte den
19.06.2017 innvilget utvalg for Næring, plan og Miljø en svært begrenset adgang til å
kjøre ut masser frem til reguleringsplanen er vedtatt; dispensasjonen er tidsbegrenset
til 01.07.2018.
c) Tilgrensende planer
Det foreligger ingen tilgrensede reguleringsplaner, men Jernbanen ligger i
umiddelbar nærhet og da følger det automatisk med en sikringssone på 30 meter fra
spormidten.
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7. Relevante lover
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven, LOV2008-06-27-71)
Arealplaner skal gi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som
kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av
arealene.
Tiltaket krever reguleringsplan. Tiltaket er ikke søknadspliktig etter byggesaksdelen i
plan og bygningsloven.
Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven, LOV-1981-0313-6)
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og fremme en bedre
behandling av avfall. Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger
og avfall ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til
produksjon og selvfornyelse.
Forskrift om begrensning av forurensing (Forurensingsforskriften, FOR 200406-01 nr. 931)
Forskriften kommer med krav til maksimal støy, støv og utslipp til omgivelsene fra
masseuttak.
Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldsloven, Lov 2009-0619-100)
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur
Alle planer som berører natur og miljø skal vurderes etter prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8 – 12, jfr § 7 i samme lov. For nærmere vurdering se pkt 8d.
Lov om erverv og utvinning av mineralressurser, (mineralloven) av 19.06.2009
Formålet med loven er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning om
bruk av mineralressurser i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
Tiltakshaver skal søke om driftskonsesjon etter bestemmelser gitt i denne loven.
Lov om Kulturminner (09.06.1978)
Automatisk fredede kulturminner er vernet gjennom kulturminneloven uavhengig av
bestemmelsene i reguleringsplanen.
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8. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
a) Beliggenhet og avgrensning
Området som ønskes regulert ligger ved Storneset, ca. 2, 5 km vest for Singsås.
Avstanden til Støren er ca. 30 km. Det aktuelle området ligger mellom
jernbanen(Rørosbanen) og Fv. 30. Gaula ligger 50 – 60 meter fra planområdet
b) Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner i området. I planbestemmelsene vil det likevel bli
tatt inn en generell bestemmelse om aktsomhetsplikten, denne sikrer at dersom en i
driftsperioden kommer over kulturminner skal alt arbeid stanses og fylkeskommunen
skal gis anledning til å undersøke funnet.
c) Naturverdier
Biologisk mangfold; I naturbasen hos Miljødirektoratet er det ved Storneset observert
Laks, dette er art som er i kategorien av særlig stor forvaltningsinteresse.
Hendalen naturreservat ligger på motsatt side av Gaula. Avstanden fra planområdet
til reservatet er ca. 600 meter
Foruten det ovennevnte er det ikke registrert andre arter eller naturtype i planområdet
eller i nærheten av dette.
Vassdragsvern: Verneplan ID 122/1 Gaula. Vernegrunnlaget til NVE er at dette er et
anbefalt typevassdrag og delvis referansevassdrag. Vassdraget er en viktig del av et
variert og kontrastrikt landskap som omfatter både fjellområdet i innland, daler og
utløp til fjord. Det er i området stort naturmangfold knyttet til geomorfologi og
elveløpsform, botanikk, vannfauna og landfauna og store kulturverdier. Friluftsliv er
viktig bruk. Verneområdet er totalt på 3661 km2.

d) Gjennomgang av forholdet til Naturmangfoldsloven
Tiltakets virkninger på naturmangfoldet er i det følgende vurdert etter
Naturmangfoldsloven §§ 8-12:
§ 8, kunnskapsgrunnlaget:
Offentlige avgjørelser skal så lang som mulig, og innenfor rimelighetens grenser,
være vitenskapelig dokumentert.
Kunnskap om naturmiljøet er hentet inn fra tilgjengelige kilder som Miljødirektoratet
sin Naturbase og Artsdatabasen, samt opplysninger fra grunneier. Gjennomført
kartlegging vurderes som tilstrekkelig for innsikt i de ulike naturtyper i og nær
planområdet..
§ 9, føre-var-prinsippet:
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Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke
mangel på kunnskap benyttes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Vi vurderer at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig og at denne planen ikke vil
medføre fare for vesentlig skade på naturmiljøet.
§ 10, økosystemtilnærming og samlet belastning:
Samlet sett vil ikke fortsatt drift ha store negative virkninger på økosystemene i
området.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
Tiltakshaver vil bære kostnadene for å hindre og begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket evt volder, så lenge dette ikke er urimelig ut i fra tiltakets og skadens
karakter.
§ 12 Prinsippet om miljøforsvarlige teknikker, driftsmetoder og lokalisering
Uttaket skal driftes med tanke på miljøet og etterbruk. Se nærmere om dette i
uttakets driftsplan.
e) Friluftsliv/ rekreasjon
Planområdet har tidligere vært innmark. Friluftslivet vil ikke bli påvirket. Det er ikke
registrert pilgrimsled eller statlig sikret friluftsområde i nærheten.
f) Landskap
Et massetak vil føre til inngrep i terrenget. Området vil etter hvert som uttaket flyttes
suksessivt bli tilbakeført til LNF formål.

g) Landbruk
Deler av området som ønskes regulert er i dag preget av at det foregått masseuttak
over lang tid. Resten av området består delvis av fulldyrka mark og noe skog med
høy bonitet.
Det er også et lite område som berøres hvor det er registrert innmarksbeite. I
planarbeidet vil det bli lagt vekt på hvilke konsekvenser tiltaket vil gi for landbruket.
Fylkesmannen er generelt opptatt av en beskrivelse av arealomfanget og
arealkvalitet. Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige endringer og
konsekvenser for kulturlandskapet vil bli omhandlet. Ved behov vil avbøtende tiltak bli
foreslått.
h) Trafikkforhold: kjøreatkomst, veisystem, trafikkmengde, ulykkessituasjon, myke
trafikanter, kollektivtilbud
Utvidelse av dagens planområde vil i utgangspunktet ikke medføre økt daglig trafikk i
forhold til dagens nivå, men utvidelsen betyr at det vil være drift i steinbruddet over
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flere år, og dermed trafikk i forbindelse med drift over lengre tid. ÅDT på FV30 var i
2016 på 1350, andel lange kjøretøy er på 12 %.
Det vises til Ros – analysen og til konsekvensutredningen, der er trafikkbildet i
området blitt kartlagt, samt at transportruten til og fra uttaket er belyst.
For trafikksikkerheten sin del er det viktig at veinettet holdes mest mulig rent.
Om det i planarbeidet viser seg at det dette vil bli et problem, kan det i
bestemmelsene settes inn krav til avbøtende tiltak, det være seg regelmessig
rengjøring av veinettet etter egnet dekke på avkjøringen som bidrar til renere dekk på
biler fra planområdet

i) Barns interesser
Det er noen få boliger i nærheten til tiltaksområdet. Forholdet til skolebarn, og barns
aktivitet ellers i området er kartlagt, det vises til konsekvensutredningen.

j) Grunnforhold, stabilitetsforhold, ledninger i grunnen, rasfare
På skrednett.no er registrert et utløpsområde for snøskred delvis innenfor
planområdet. Et evt. skred vil komme fra lien på andre siden av Gaula.
Det er også på den andre siden av elva, med et lite mindre område registrert
aktsomhetsområde for evt. steinsprang.
Det er ikke registrert kvikkleire i eller i nærheten av planområdet.
Langs Gaula er det registrert et aktsomhetsområde for flom. Dette er ikke registrert
innenfor planområdet, men på andre siden av jernbanesporet.
k) Forurensning, støv, og støy
De vanligste utfordringen ved råstoffutvinning er støy, støv og avrenning.
Forurensingsforskriften kapittel 30 angir grenseverdier for forurensing fra slike tiltak.
Dersom uttaket overstiger grenseverdiene vil det være behov for avbøtende tiltak.
Disse problemstillingen er allment kjent i bransjen, og avbøtende tiltak er teknisk
relativt enkle, med god effekt.
Det vil bli sendt melding til Fylkesmannen jfr. § 30-11 i forurensningsforskriften.
Støv;
I tilknytning til råstoffutvinning vil det alltid være støvflukt. For naboer kan dette være
plagsomt. Støvproblematikken knyttet til dette uttaket vil bli kartlagt, jfr forskrift.
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Støy;
Støy fra maskiner i bruddet og i forbindelse med transport til og fra bruddet er kartlagt
gjennom en støyutredning som følger vedlagt. For å unngå overskridelse av
grenseverdiene for støy ved fasaden til nærmeste nabo, gitt i forurensningsforskriften
kap. 30, må opplasting og annet støyende arbeid i vestre del av grustak begrenses
med kortere driftstider.
Avrenning;
Avrenning fra tiltaket vil i seg selv ikke være problematisk her, men det vil bli benyttet
maskiner som benytter olje og andre petroleumsprodukter.
Det vil i planbestemmelsene bli inntatt bestemmelser som regulerer bruk og
oppbevaring av slikt.

9. Beskrivelse av planforslaget
Reguleringsgrensen følger av plankartet og det regulerte området er avsatt til
følgende formål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
Råstoffutvinning
LNFR (PBL § 12-5 nr. 2)
LNFR
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL §12-5 nr.2)
Avkjørsel
Hensynsoner (PBL §12-6)
Andre sikringssoner
Frisikt og byggeforbud langs vei, flyplass og bane.
Råstoffutvinning
Område er avsatt til råstoffutvinning, og har et areal på ca 30 daa. Det kan innenfor
område foregå sortering, knusing, sikting, mellomlagring og lasting av byggeråstoffer
som er utvunnet på området. Drifteveger kan etableres innenfor planområdet.
Forekomsten er en breelvterrasse med sand, grus og stein. Massene er godt rundet og det
groveste materialet finnes i topplaget. Forekomsten inneholder masser som kan benyttes
både til veg- og betongformål. Massene kan ved knusing bli et godt vegmateriale dersom
styrken på grusmaterialet er av tilfredsstillende kvalitet
(Kilde; NGU)

Masseuttaket skal drives på tradisjonelt vis med avdekning, grovknusing, transport
og finknusning. Avdekning skjer med doser og gravemaskin.
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Massene benyttes i dag mest til strøsand, og opprettholdes avtaler mellom
tiltakshaver og eksisterende kunder er det strøsand mesteparten av massene vil bli
benyttet til også i fremtiden.

Direktoratet for Mineralforvaltning har strenge krav til drift av brudd. Ytterligere og
grundigere informasjon om driften vil fremgå av uttakets driftsplan. Driftsplanen følger
konsesjonssøknaden og denne skal være godkjent og konsesjon skal være innvilget
før drift igangsettes på utvidet området. Driftsplanen gjøres juridisk bindende i
planbestemmelsene.

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)
Det er etablert et belte med LNFR for å sikre god overgang til eksisterende arealbruk.
Beltet vil fungere som en buffer. Det er tillatt med mellomlagring av matjord og
humusholdig masse i dette området.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Areal avsatt til avkjørsel fra Fv. 30 til uttaket.
Hensynsone
Frisikt; Ved avkjørsel fra FV 30 er det lagt inn frisiktsoner som hensynssone. I soner
for frisikt skal det ikke være vegetasjon eller andre hindringer som er høyere enn 0,5
meter over tilstøtende vegbane.

Bygge Byggeforbud rundt vei, bane og flyplass; Det er i utgangspunktet ikke tillatt
med drift eller annen aktivitet i en sone på 30 meter fra spormidten. Det er sendt
søknad til Bane NOR. Kopi av søknad er lagt ved reguleringsdokumentene.

10. Driftsplan.
En Driftsplan er utarbeidet for uttak av ca. 78 000m3 grus og sand, fra østre del av
planområdet, som vist i Figur 1. Uttaket vil foregå med kun en stuffhøyde og nedre
uttaksnivå er satt til kote +182. Etter hvert som uttaket drives innover (nordover) fra
dagens stuff, må adkomstveien etterhvert flyttes inn mot uttaksgrensen. Videre
beskriver Driftsplanen mer detaljer omkring driften, sikringstiltak og hvordan grustaket
er tenkt avsluttet.
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Figur 1 Kart hentet fra Driftsplan som viser areal planlagt utvunnet i rosa og uttaksgrensen i rødt.

Figur 2 Tverrsnitt C fra Driftsplan som viser terrengprofil før og etter planlagt utvinning

11. ROS-tema eksisterende situasjon
Det er utarbeidet en Ros – analyse. Denne følger vedlagt og det vises til den i sin
helhet.
Her inntas konklusjonen;
For de fleste tema som er behandlet i denne analysen regnes risiko som akseptabel.
Det er likevel tatt inn noen avbøtende tiltak for å sikre at risikoen er akseptabel.
Avbøtende tiltak kan oppsummeres slik:
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Tema

Avbøtende tiltak

Lekkasje
Petroleumsprodukter
Trafikksikkerhet

Egnede tanker for oppbevaring

Støy

Driftstid er redusert til hhv kl 15 og 20.

Støv

Vanning av veier og masser.

Grunnstabilitet

Uttak begrenset til kote + 182

Rengjøring av veinett, evt egnet dekke frem til
RV 30. Frisiktsone med lav vegetasjon.
Uønsket ferdsel hindres med skilt og bom.

12. Konsekvensutredning
Det er utarbeidet en konsekvensutredning i forbindelse med utvidelse av
planområdet. Det vises til utredningen i sin helhet.

13. Avsluttende kommentar
Plankart og planbestemmelser er juridisk bindende dokumenter. Disse følger vedlagt.

14. Vedlegg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Plankart
Planbestemmelser
Sjekkliste for Ros – analyse
Ros – Analyse
Konsekvensutredning
Møtereferat oppstartsmøte
Innspill/kommentarer fra første
høringsrunde.
8. Støyutredning
9. Søknad til Bane Nor
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DETALJREGUELRING FOR STORNESET MASSEUTTAK
PLANID 50272017003
Planbestemmelser
Kunngjøring av planoppstart:
Fastsetting av planprogram:
Behandling 1. gang i NPM-utvalg:

06.07.2017
16.10.2017
25.02.2019

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1.

AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Pro Invenia, datert
13.07.2017, sist endret 14.06.2019.

2.

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN (§ 12-5)

Område reguleres til:
 Bebyggelse og anlegg
Råstoffutvinning (1200)
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg (2010)
 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
LNFR-areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (5100)
 Hensynssoner
Sikringssone – bane (H130)
Sikringssone – frisikt (H140)

3.

GENERELLE BESTEMMELSER

3.1
Aktsomhet kulturminner
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jmf lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre
arbeidet i marken.
3.2
Rengjøring av offentlig vegnett
Kjøretøy som blir benyttet til transport av masser skal rengjøres slik at det ikke oppstår
tilsmussing av offentlig veg.
Dersom offentlig vegnett tilsmusses av virksomheten i massetaket, skal vegene rengjøres.
Rengjøring av vegnett med sidearealer skal utføres uten at grøfter eller dreneringssystem tettes.

4.

BEBYGGELSE OG ANLEGG (§ 12-5 nr 1)

4.1
Råstoffutvinning - R1, R1A og R1B
4.1.1 Arealbruk
Området skal benyttes til uttak av løsmasser med tilhørende virksomhet.
Uttakets utstrekning i areal bestemmes av formålsgrensene i reguleringsplankartet, detaljert plan
for uttaket reguleres av driftsplanen som til enhver tid skal være godkjent av Direktoratet for
mineralforvaltning.
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Uttaket kan foregå til en nedre dybde til kote +182.
Innenfor formålsområdet kan det i tilknytning til driften etableres midlertidige bygninger,
anleggsveier og andre anlegg som er nødvendig for driften.
Midlertidig omdisponering av dyrka jord (fulldyrka jord og innmarksbeite) skal minimum
erstattes i forholdet 1:1.
4.1.2 Støy
Støy fra området skal aldri overstige følgende grenser (forurensingsforskriftens § 30-7)
Mandag –
fredag
55 Lden

Kveld
mandagfredag
50 Levening

Lørdag

Søndag/
helligdager

Natt
(kl 23 – 07)

Natt
(kl 23 – 07)

50 Lden

45 Lden

45 Lnight

60 LAFmax

Det skal gjennomføres støyberegninger dersom dette kreves av kommunen. Viser det seg at støy
overskrider ovenstående grenser skal avbøtende tiltak gjennomføres.
For å redusere støy skal opplasting foregå i vestre del av R1.
4.1.3 Støv
Støvmålinger skal gjennomføres, ref. forurensingsforskriften. I tørre perioder med mye støvflukt
skal det gjennomføres støvdempende tiltak for å hindre støvulemper for omgivelsene.
4.1.4 Oppbevaring av forurensende stoffer
Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende. Forurensende stoffer skal oppbevares i tanker med doble vegger eller tanker
plassert på tette underlag hvor hele tankens volum kan samles opp ved eventuell lekkasje. Ved
fylling av drivstoff skal dette skje på avsatte områder med tett underlag og med kanter slik at
eventuelt søl kan samles opp.
4.1.5 Sikring og skilting
Uttaksområdet skal til enhver tid være forsvarlig skiltet og sikret slik at det ikke er til fare for
allmenn ferdsel, vilt og husdyr. Sikringstiltak er gjerder der det er behov for dette. Adkomsten
til uttaket skal være stengt med bom.
4.1.6 Driftstider
Følgende driftstider tillates:
Lasting av stuff og sortering:
mandag – fredag 07.00 – 15.00
Utkjøring:
mandag – fredag 07.00 – 20.00, samt lørdag 09.00 – 14.00
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4.1.7 Tilbakeføring
Alt areal innenfor formålet Råstoffutvinning (R-1) skal etter endt uttak tilbakeføres til LNFRformål. Arealer med helling under 1:8 skal istandsettes til dyrkamark.
Ved tilbakeføring til nevnte formål kan det bli behov for å tilføre ikke – stedegne masser, evt.
tilførte masser skal være i tilstandsklasse 1 angitt i Klif-veileder TA-2553/2009. Tilstandsklasser
for forurenset grunn. Spredning av fremmede arter skal ikke forekomme.
I istandsettingsarbeidet skal det om nødvendig etableres fordrøyningsbasseng for håndtering av
overflatevann.
For all masse som tilføres skal opprinnelsessted og kvalitet kunne dokumenteres.
Tilbakeføring til LNFR-formål skal senest skje 20 år etter at reguleringsplanen er vedtatt.

5.

SAMFERDSELSANLEGG OG
TEKNISK INFRASTRUKTUR (§ 12-5 nr 2)

5.1
Veg
Område er regulert til veg.
Adkomsten skal opparbeides som vist i plankartet.

6.

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT
REINDRIFT (§ 12-5 nr 5)

6.1

LNFR-areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag – LNFR
Område er regulert til LNFR. Området skal berøres i minst mulig grad.
Området skal fremstå som grønt og vegetasjonskledd. Det skal legges vekt på bevaring av
eksisterende vegetasjon og eventuell supplering av denne ved planting.

7.

HENSYNSSONER (§ 12-6)

7.1
Sikringssone – bane, H130
Sikringssonen fremgår av plankart og utgjør areal som er nærmere enn 30 meter fra spormidten.
Innenfor sikringssonen skal det ikke foregå uttak. Det er tillatt med utlegging og arrondering av
masser i forbindelse med istandsetting og avslutningsarbeider.
Alle tiltak innenfor sikringssone krever særskilt tillatelse etter jernbaneloven.
7.2
Sikringssone – frisikt, H140
Innenfor frisiktsonene ved veikryss tillates det ikke sikthindrende gjenstander eller vegetasjon
høyere enn 50 cm over veibanen. Frisiktsonen etableres i henhold til veinormalen, med en
stoppsikt på 100 meter.
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8.

BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7 nr 2)

8.1
R1A
Området skal være tilbakeført før det kan tas ut masse i bestemmelsesområde R1B.

8.2
R1B
Skal sikre at bestemmelsesområde R1A er istandsatt, før videre uttak av masser i dette området
kan påbegynnes.

9.

REKKEFØLGEKRAV (§ 12-7 nr 10)

9.1
Før drift
Matjord og humuslag skal graves bort før drift på uttaksområdet. Dette skal lagres på forsvarlig
måte for bruk i tilbakeføringsarbeidet.
9.2
Etter drift
Området regulert til masseuttak skal etter endt uttak og oppfylling tilbakeføres til LNFR.
Avslutningsplanen fremgår av driftsplan vedtatt 18.12.2018 av Direktoratet for
mineralforvaltning.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2017/1679-16

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Utvalg for næring, plan og miljø

Utvalgssak
Møtedato
9/19
11.02.2019
29/19
25.02.2019
Saksbehandler: Ola Hage

5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangsbehandling

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte Storneset
masseuttak - gbnr 230/10 og 230/28
2
I
Signert oppstartsmøte Storneset masseuttak
3
U Oversendelse av naboliste
4
U Høringsliste
5
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid og
høring av planprogram for Storneset masseuttak
i Midtre Gauldal kommune
6
I
Uttalelse - varsel om planoppstart reguleringsplan - Storneset masseuttak - Midtre
Gauldal 230/10 - 28
7
I
Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart –
Offentlig ettersyn av planprogram - Storneset
Masseuttak - Gbnr 230/10 og 230/28 - Midtre
Gauldal kommune
8
I
Svar på varsel om oppstart av planarbeid og
høring av planprogram - Storneset masseuttak gbnr 230/10 og 28
9
I
Planprogram Storneset masseuttak revidert - til
politisk fastsettelse
10 I
Bane NORs tilleggsuttalelse - Varsel om
planoppstart og offentlig ettersyn av
planprogram - Storneset masseuttak - Gnr/bnr
230/10 og 230/28 - Midtre Gauldal kommune
11 S 16482017003_ Fastsetting av planprogram_
Storneset masseuttak
12 X Særutskrift 16482017003_ Fastsetting av
planprogram_ Storneset masseuttak
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Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Pro Invenia
Direktoratet for mineralforvaltning
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Bane NOR SF

Statens vegvesen - Region midt
Pro Invenia
Bane NOR SF

13

I

14

U

15

I

16

S

Reguleringsplanforslag Storneset Masseuttak - Proenvinia
Planid 2017003
Mangelbrev vedrørende mottatt
PRO INVENIA AS
reguleringsplanforslag - Storneset masseuttak
Svarbrev vedrørende mangler Pro Invenia AS
reguleringsplanforslag
5027_2017003_Rp_Storneset_massetak_1gangs
behandling

Vedlegg
1
Plankart rev01
2
Planbestemmelse revidert 21.08.2018
3
02 Georg Reppe
4
06 Fylkesmannen i Sør trøndelag
5
07 Bane NORs uttalelse – Varsel om planoppstart – Offentlig ett..
6
07 fra Bane Nor etter befaring
7
Konsekvensutredning Storneset masseuttak
8
Planbeskrivelse Storneset
9
ROS-analyse Storneset
10 Støyberegning Storneset Grustak med vedlegg

Ingress
Reguleringsplanen Storneset massetak til 1. gangs behandling.

Saksopplysninger
Pro Invenia AS har på vegne av Almås Maskin AS oversendt reguleringsplanforslag Storneset
massetak den 28.05.2018, senere revidert den 21.08.2018. Oversendelsen inneholdt følgende
dokumenter:
 Plankart (pdf og SOSI)
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse
 Sjekkliste for ROS-analyse
 ROS-analyse
 Konsekvensutredning
 Merknader fra varsel om oppstart
 Støyutredning
Bakgrunn for planarbeidet
Planarbeidet gjennomføres for å videreføre drift ved Storneset massetak i ytterligere 30 år.
Massetaket skal drives på tradisjonelt vis med avdeking, grovknusing, transport og finknusing.
Uttaket har årlig vært 1500-3000 m³, og dette uttaket forventes å være stabilt fremover. Når det
skisserte uttaket av masser er gjennomført eller terminering av uttaket må gjennomføres iht
planbestemmelsene skal området istandsettes til dyrka mark og LNF-område.
Planprosessen
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Oppstartsmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, plankonsulent og Midtre Gauldal kommune
08.06.2017.
Oppstart av planarbeid ble varslet pr brev til berørte naboer og offentlige myndigheter den
06.07.2017. Varsel om oppstart ble også kunngjort i Trønderbladet.
Planprogram ble fastsatt av utvalg for Næring, plan og miljø på møte den 16.10.2017.
Midtre Gauldal kommune mottok planforslag den 28.05.2018. På bakgrunn av dette
planforslaget ble det skrevet et manglebrev som ble sendt til plankonsulenten den 06.07.2018.
Midtre Gauldal kommune mottok revidert planmaterialet den 21.08.2018. Dette reviderte
planmaterialet legges nå til grunn i denne behandlingen.
Planområdet
Planområdet ligger på Singsås ca 2,4 km øst for Singsås jernbanestasjon og omfattes av deler av
følgende eiendommer; gbnr 230/10, 230/28 og 230/7.
Planområdet utgjør ca 40 daa.
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommuneplanens arealdel (2010 – 2022) hvor det aktuelle arealet er
avsatt til LNF og masseuttak – nåværende. Videre omfattes planforslaget av områder i gjeldende
kommuneplanens arealdel som er unntatt rettsvirkning. Dette medfører at kommuneplanens
arealdel (2001-2013) har virkning for dette området. I kommuneplanens arealdel (2001-2013) er
berørte arealer avsatt til LNF.
I forbindelse med oppstartsmøte ble det konkludert med at planforslaget krever planprogram,
konsekvensutredning for aktuelle tema og risiko- og sårbarhetsanalyse.
Innkomne merknader
Følgende åtte merknader har kommer i forbindelse med melding om oppstart:
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) i brev datert 25.08.2017
Fylkesmannen fremmer en overordnet føring om at det er en uheldig praksis å åpne for uttak av
masser i områder som ikke er avsatt til dette i overordnet plan. I og med at det har vært drift i
område de 30 siste årene blir planen ansett som hensiktsmessig for å ivareta samfunnsinteresser i
området, samt etablere føringer for videre drift.
Avdeling for miljøvern bemerker at hensynet til Gaula må ivaretas og at konsekvensen for
vassdraget må kartlegges, vurderes og vektlegges. Videre at driften i massetaket ikke skal
medføre negative konsekvenser for vassdraget og laksen. Det bemerkes også at det må
innarbeides grenseverdier for støv og støy i bestemmelsene, samt avbøtende tiltak for å unngå
avrenning og utslipp/forurensing til vann og grunn. Bestemmelsene må sikre at området blir
istandsatt etter at uttaket er gjennomført.
Avdeling for landbruk og bygdeutvikling viser til at det planlagte uttaket berører to parseller med
fulldyrka jord. Fylkesmannen er kritisk til at den fulldyrka jorda omdisponeres. Dette selv om
omdisponeringen er midlertidig. Det vises til at planen legger opp til at uttaksområdet skal
tilbakeføres til LNF, men at det ikke fremgår hvor mye som vil bli opparbeidet til jordbruksareal.

118

Landbruksavdelingen mener at området for råstoffutvinning må reduseres til ikke å omfatte
jordressurser.
Avdeling for samfunnssikkerhet viser til at det må foretas en ROS-analyse. ROS-analysen skal
godkjennes av kommunen som planmyndighet.
Avdeling for sosial og helse har ingen merknader.
Avdeling for barn og unge har ingen merknader.
Georg Reppe (nabo) i brev datert 28.07.2017
Reppe vil forsikre seg om at uttaksområdet blir tilbakeført etter at uttaket er gjennomført. Videre
bemerkes det at allerede utført inngrep har redusert utsikten fra eiendommen gbnr 230/136.
Direktoratet for mineralforvaltning i brev datert 31.07.2017
Ingen merknader.
Mattilsynet i brev datert 11.08.2017
Mattilsynet viser til at Nasjonale mål for vann og helse må legges til grunn for planleggingen.
Videre at konflikter med privat vannforsyning og tekniske installasjoner for
drikkevannsforsyning må kartlegges og hensyntas. Til sist vises det til at det må brukes
tilstrekkelig rene masser når området tilbakeføres til LNF-område.
Sør-Trøndelag fylkeskommune i brev datert 17.08.2017
Fylkeskommunen viser til at vannforskriften og Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Trøndelag må legges til grunn for planleggingen. Videre at miljøtilstanden til Gaula ikke kan
forringes som følge av videre drift i uttaket, men skal opprettholdes eller forbedres.
Bane Nor i brev datert 30.08.2017 og 27.09.2017
Bane Nor bemerker at de er skeptiske til masseuttak så nær jernbanen. Dette da støv og
finmasser kan havne i pukk/balast. Videre foregår uttaket så nærme jernbanen at
anleggsmaskiner kan være til ulempe og/eller fare for togtrafikken. Bane Nor er i utgangspunktet
negativ til masseuttak nærmere jernbanens midtlinje enn 30 meter. Det vises for øvrig til Bane
Nors regelverk og veiledere for planlegging i nærheten av jernbane.
Statens vegvesen i brev datert 06.09.2017
Statens vegvesen bemerker at det må tas inn en bestemmelse som sikrer at masseuttaket ikke
medfører tilsmussing av FV 30. Tilsmussing av veg kan føre til glatt kjørebane og trafikkfare.
Avrenning av finstoff til grøfter og dreneringssystem kan igjen føre til fare for veganlegget.
Fylkesmannen i Hedmark/sekretariatet for villreinnemda
Ingen merknad.
Planens innhold
Planen består av formålene råstoffutvinning, veg og LNFR. Planforslaget legger opp til to
hensynssoner for hhv frisikt og byggeforbud rundt veg, bane og flyplass. Det er etablert
byggegrense mot Rørosbanen som samsvarer med hensynssonen for byggeforbud. Det er ikke
etablert tilsvarende byggegrense mot FV 30.
Planen er fremsendt med SOSI-fil som er kontrollert uten merknader.
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Vurdering
Rådmannen vurderer at deler av planforslaget er i strid med kommuneplanens arealdel.
Planarbeidet har kommet i stand på bakgrunn av ulovlighetsoppføring etter plan- og
bygningslovens kap 32. Dette som følge av at det ikke forelå tillatelser for eksisterende drift i
masseuttaket. Rådmannen vurderer det som positivt at det nå gjennomføres prosesser og
etableres bestemmelser som bidrar til å ivareta samfunnsinteressene i område. Videre at den
reguleringsplanen som nå utarbeides tar høyde for framtidige behov og forutsigbarhet for drift i
masseuttaket.
I all hovedsak vurderer Rådmannen at planforslaget viser en god arealutnyttelse og arrondering
av de berørte arealene. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må vurderes
nærmere.
Oppmåling
I forbindelse med oppstartsmøte ble det stilt spørsmålstegn fra Rådmannen om grenser berørt av
planforslaget hadde tilstrekkelig kvalitet. Dette ble ikke avklart i møtet på bakgrunn av nedetid
på Matrikkelen. Etter møtet ble det klart at enkelte eiendomsgrenser som omfattes av
planforslaget har lav kvalitet. Rådmannen vurderer det som vesentlig å få avklart de reelle
grensene i område gjennom en oppmålingsforretning. Dette for å sikre sammenfallende
formålsgrenser og eiendomsgrenser i de områdene det legges opp til dette. Subsidiert vil en
avklaring rundt eiendomsgrenser også bidra til å unngå privatrettslige konflikter i etterkant av
planprosessen. Rådmannen har påpekt dette kravet overfor plankonsulenten i forbindelse med
utsending av mangelbrev til planforslaget. Plankonsulenten har respondert med at oppmålingen
vil bli gjennomført. For å opprettholde fremdriften i planprosessen foreslår Rådmannen at kravet
ikke er til hinder for at planen legges ut til offentlig ettersyn, men at oppmåling må være
gjennomført før planen tas opp til andre gangs behandling. Rådmannen forutsetter videre at
formålsgrensene korrigeres i tråd med korrigeringene av eiendomsgrenser.
Jordbruk
Fylkesmannen har signalisert at de er kritisk til å omdisponere dyrkamark som er avsatt til LNF i
overordnet plan. Dette selv om denne omdisponeringen skal være midlertidig. Rådmannen har i
mangelbrev til plankonsulent etterspurt hvor lenge eksisterende dyrkamark vil være indisponibel
og hvor mye dyrkamark som vil bli opparbeidet etter at uttaket er gjennomført. I svar på
Rådmannens mangelbrev blir det beskrevet at dagens fulldyrka jord først vil bli berørt etter 10 år
drift. Videre at det må påregnes at dyrkajorda vil være ute av drift i 15 år. Uavhengig av bruk av
dyrkamark legger planforslaget opp til en videre drift i området i 30 år fra planvedtaket.
Rådmannen erfarer at lignende omdisponering har vært prøvd for kort tid siden. Dette medførte
innsigelse som følge av at det ikke var jordbruksfaglig gevinst med å gjennomføre tiltaket.
Rådmannen vurderer at tiden dyrkajorda blir indisponibel er lang og at denne må reduseres.
Videre vurderes det som essensielt å få svar på hvor stort areal som vil være fulldyrka jord etter
at uttaket er gjennomført. Rådmannen vurderer at planbeskrivelsen må utbedres på dette punktet
og at plankonsulent/tiltakshaver må vurdere om det er mulig med trinnvis uttak og istandsetting.
Dette for å redusere tiden dyrkamark er indisponibel i området.
En suksessiv istandsetting av dyrkamark vil også redusere hvor store arealer som vil stå uten
matjordlag. Dette vil redusere risikoen for lufttransportert støv. Videre vil en trinnvis
istandsetting redusere avtrykket masseuttaket vil få i landskapet. Lengre lagring av matjord har
også negative konsekvenser ved at denne kan være utsatt for vinderosjon.
Rådmannen har ikke på nåværende tidspunkt grunnlag for å vurdere om en trinnvis istandsetting
er forbundet med store driftsulemper. Det er derimot hevet over tvil at jordbruksinteresser i LNF-
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formål er beskyttet av nasjonale føringer om vern av dyrkamark. Rådmannen vil derfor henstille
til å redusere tiden fulldyrka jord er indisponibel.
Tilsmussing av offentlig veg
Statens vegvesen har i sin merknad beskrevet at uttaket kan medføre at offentlig veg i området
kan bli tilsmusset. Dette kan medføre trafikkfare og tetting av veganleggets dreneringssystem.
Rådmannen vurderer at problemstillingen i liten grad vil være gjeldende i område, men at det må
innarbeides bestemmelse som ivaretar merknaden. Dette om det skulle oppstå tilsmussing av
offentlig veg.
Overflatevann
Av konsekvensutredningen fremgår det at området vil ha endret kapasitet til å ta imot
overflatevann når masseuttaket er istandsatt til landbruksareal. Videre at det kan være aktuelt å
etablere fordrøynings- og sedimentasjonsbasseng for å unngå nedslamming ut av området.
Rådmannen vurderer at det må etableres en bestemmelse som sikrer at slikt anlegg blir etablert
om behovet skulle oppstå.
Rådmannen vurderer at ROS-analysen kan godkjennes slik den foreligger.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at Storneset masseuttak (planID: 50272017003) sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det settes følgende vilkår:
 Oppmåling for grenser som berøres av planforslaget skal være gjennomført før planen tas
opp til andre gangs behandling.
 Planbeskrivelsen må utbedres med vurdering av trinnvis uttak og istandsetting av
dyrkamark. Om trinnvis uttak er gjennomførbart må dette innarbeides og forankres i
plankart og bestemmelser.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer rengjøring av kjøretøy og/eller fylkesvegen
om vegeier krever dette. Bestemmelsen må begrenses til forhold som forårsakes av
massetransport fra Storneset.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer opparbeidelse av fordrøyningsbasseng for
håndteringen av overflatevann, ut av massetaket, om dette blir nødvendig.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 11.02.2019
Utvalget fremmet følgende alternative innstilling:
«Saken utsettes til neste møte».
Alternativ innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak
Saken utsettes til neste møte.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.02.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at Storneset masseuttak (planID: 50272017003) sendes
på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Det settes følgende vilkår:
 Oppmåling for grenser som berøres av planforslaget skal være gjennomført før planen tas
opp til andre gangs behandling.
 Planbeskrivelsen må utbedres med vurdering av trinnvis uttak og istandsetting av
dyrkamark. Om trinnvis uttak er gjennomførbart må dette innarbeides og forankres i
plankart og bestemmelser.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer rengjøring av kjøretøy og/eller fylkesvegen
om vegeier krever dette. Bestemmelsen må begrenses til forhold som forårsakes av
massetransport fra Storneset.
 Det må innarbeides bestemmelse som sikrer opparbeidelse av fordrøyningsbasseng for
håndteringen av overflatevann, ut av massetaket, om dette blir nødvendig.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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Vår dato:

Vår ref:

24.05.2019

2019/5054

Deres dato:

Deres ref:

02.04.2019
Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Saksbehandler, innvalgstelefon

Elisabeth Varsi Stubbrud, 73 19 91 55

Uttalelse - detaljregulering for Storneset masseuttak - Midtre Gauldal
kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Overordnede føringer
Planområdet er ifølge planbeskrivelsen på ca. 40 daa, og av dette er ca. 30 daa foreslått avsatt til
råstoffutvinning. Det har vært drift i massetaket siden 1985. Bakgrunnen for reguleringen er at
dagens drift skal kunne fortsette i 10-15 år. Massene benyttes mest til strøsand. Området skal etter
avsluttet uttak og deponering istandsettes til LNF-område. Bare rundt halvparten av eksisterende
masseuttak er i kommuneplanens arealdel avsatt til råstoffutvinning, mens resten av området er
avsatt til LNF.
Landbruk
I planbeskrivelsen står blant annet: «I planarbeidet vil det bli lagt vekt på hvilke konsekvenser tiltaket
vil gi for landbruket. Driftsmessige konsekvenser, arronderingsmessige endringer og konsekvenser
for kulturlandskapet vil bli omhandlet. Ved behov vil avbøtende tiltak bli foreslått». Hverken
planbeskrivelsen eller den vedlagte konsekvensutredningen beskriver konsekvensene for landbruket
i særlig grad. Her fremgår det at «noe mer» jordbruksarealer vil beslaglegges. Verdi og påvirkning og
dermed konsekvens er blitt vurdert som liten negativ.
Videre står det i planbeskrivelsen at det er etablert et belte med LNFR for å sikre god overgang til
eksisterende arealbruk, som vil fungere som en buffer. Her er det tillatt med mellomlagring av
matjord og humusholdig masse. Vi kan ikke se at dette er i tråd med LNF-formålet.
I planbeskrivelsen omtales en driftsplan for østre del av planområdet, som blant annet beskriver
hvordan grustaket er tenkt avsluttet. Den er ikke lagt ved høringsmaterialet. I bestemmelsene er det
henvist til den: «Detaljert plan for uttaket reguleres av driftsplanen som til enhver tid skal være godkjent
av Direktoratet for mineralforvaltning».

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/4

I konsekvensutredningen omtales 0-alternativ som følger: «Dersom denne planen ikke realiseres, vil
grusressursen ikke bli utnyttet og området vil fremstå slik det står i dag som et åpent masseuttak. Å
tilbakeføre arealene til LNFR før ressursen er fullt ut utnyttet er lite formålstjenlig».
Vi er i tvil om dette er en riktig fremstilling av 0-alternativet. Det foreligger en tillatelse fra 1985 om
masseuttak utover husbehov. Det er mulig det her er stilt krav om istandsetting. Slik det ser ut for
oss har grunneier (tiltakshaver) plikt til å sørge for forsvarlig opprydding av uttaksområdet etter
avsluttet drift etter mineralloven. Hva området skal tilbakeføres til avhenger som utgangspunkt av
om etterbruk er bestemt i kommuneplan eller reguleringsplan. I bestemmelsene til
kommuneplanens arealdel 2010-2022 for Midtre Gauldal kommune står det at områder for
råstoffutvinning skal settes i stand slik at det er til minst mulig sjenanse for omgivelsene når drift
opphører.
Foreslåtte bestemmelser sikrer at området regulert til masseuttak etter endt uttak skal istandsettes
til LNFR-formål, og at istandsettingen skal foregå parallelt med uttak av masse. Det er imidlertid ikke
sikret gjennom bestemmelsene at det som i dag er dyrkamark skal istandsettes til det etter endt
uttak. Det er bestemmelse om at R1A skal være istandsatt før videre uttak i bestemmelsesområde
R1B. Men hva med R1, som er det arealet der den fulldyrka jorda foreslått regulert til
råstoffutvinning ligger? Tilbakeføring til LNFR formål skal senest skje 30 år etter at reguleringsplanen
er vedtatt. Forutsatt at driften fortsetter i 10-15 år, som antydet, vil det si 15-20 års frist etter endt
uttak. Vi mener det er en for romslig frist. Bestemmelsene sikrer at matjorda tas av og lagres på
forsvarlig måte for bruk i istandsettingsarbeidet.
Jordvernet er innskjerpet gjennom Nasjonal jordvernstrategi som ble vedtatt av et enstemmig
Storting 08.12.15 med et mål om maksimum årlig omdisponering av dyrka jord på 4000 daa. Målet
skal gradvis nås innen 2020. Som vi uttalte i forbindelse med oppstartsvarselet er vi kritisk til
omdisponeringen av dyrka jord. Også da påpekte vi at det ikke ble angitt om det var tenkt
opparbeidelse til jordbruksareal etter avsluttet uttak og deponering. Siden også midlertidig
omdisponering av dyrka jord er uheldig mente vi at området for råstoffutvinning må reduseres til å
ikke omfatte jordressurser.
Oppsummering
Vi mener det er flere mangler med planen:
-

Konsekvensene for landbruket er ikke tilstrekkelig utredet, og vi stiller spørsmål til om 0alternativet i konsekvensutredningen er riktig beskrevet.

-

Det er ikke godtgjort at det er nødvendig å omdisponere fulldyrka jord i forbindelse med
tiltaket.

-

Bestemmelsene sikrer ikke at jordbruksarealene (fulldyrka jord og innmarksbeite) kun
omdisponeres midlertidig.

-

Det er ikke mulig å foreta en fullstendig vurdering av planen uten å se driftsplanen, som
blant annet beskriver hvordan uttaket er tenkt avsluttet.
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-

Når det er tatt med viktige forhold kun i driftsplanen og ikke i bestemmelsene, må det i
bestemmelsene henvises til en datert driftsplan, noe som ikke er tilfelle her.

-

Mellomlagring av masser er planlagt på areal regulert til LNF-formål, noe vi mener ikke er i
tråd med det formålet.

-

Fristen for istandsetting er for romslig.

Med bakgrunn i dette, og med hjemmel i jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, samt
mangelfull plan, fremmer Fylkesmannen innsigelse til planforslaget.
Klima og miljø
Landskap
Dalføret og landskapet langs Gaula er viktig å ivareta gjennom arealforvaltningen. Som del av den
helhetlige forvaltningen av landskapet er det viktig at kommunen sikrer gode bestemmelser og
kartgrunnlag for tilbakeføring av områder etter endt drift. Plankartet viser deler av eksisterende
masseuttak som LNF-formål. Dersom dette er bevisst forventer Fylkesmannen at området
tilbakeføres som en del av den helhetlige avslutningen av området. Dette må være forankret i
bestemmelsene. Om ikke må arealet reguleres til råstoffutvinning med riktig formål og inngå som
den helhetlige planen for råstoffuttak. For at tilbakeføringen skal bli mest mulig forutsigbar og
helhetlig anbefaler vi at det utarbeides illustrasjoner over området som viser situasjonen etter endt
virksomhet. Disse kan og bør forankres i planens bestemmelser som juridisk bindenende.
Støy
Det er utarbeidet en støyrapport som viser fremtidig støysituasjon og plassering av støykilder i
området. Med den plasseringen som er vist i kart vil ikke gul eller rød sone berøre eksisterende
bebyggelse i området. Det reguleres imidlertid for uttak av masser nærmere den støyfølsomme
bebyggelsen enn det som er vist i støykartet. Maskiner og utstyr kan dermed generere støy nærmere
enn det som er skissert. I dialog med støykonsulent er det opplyst at utgangspunktet for maskinens
plassering er definert ut i fra en gjennomsnittlig beregning. I tillegg opplyses det om at boligen
brukes kun i helgene som en fritidsbolig.
Vår vurdering er at bebyggelsen er avsatt som helårsbolig og dette må legges til grunn for
vurderingen inntil det foreligger en godkjent bruksendring. Videre bør det her utarbeides en
følsomhetsanalyse som dokumenterer hvor mye trafikk/maskinaktivitet som tåles i området i
nærheten av den støyfølsomme bebyggelsen og på bakgrunn av dette vurdere behovet for
avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak kan i dag etableres ifølge bestemmelsene, men tiltak som for
eksempel støyvoll, er skissert som lite fornuftig. Vi oppfatter med den dokumentasjonen som
foreligger i dag at støysituasjonen er noe uklar, at det er uvisst om det vil bli gjennomført avbøtende
tiltak og om disse vil ha en effekt. Vårt faglige råd til kommunen er at man forvisser seg om at støy
ikke er et problem i området før egengodkjenning av planen, og på bakgrunn av dette vurdere reelle
avbøtende tiltak. Disse må videre sikres med egne formål i plankartet og formuleringer som
anbefales lagt inn i bestemmelsene.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.
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Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelse til reguleringsplanen:
1. Med hjemmel i jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, samt mangelfull plan
fremmes det innsigelse til planforslaget.
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
1. Kommunen bør i bestemmelsene sikre tilbakeføring av områder som ikke skal inngå i
den videre driften. Det bør videre utarbeides juridisk bindende illustrasjoner som viser
området i sin helhet etter endt tilbakeføring. Disse bør legge særlig vekt på
landskapsbildet langs Gaula.
2. Det bør utarbeides en følsomhetsanalyse som dokumenterer hvor mye
trafikk/maskinaktivitet som tåles i støyfølsomme områder. Reelle avbøtende tiltak bør
vurderes og sikres i planen basert på denne analysen.
3. Avbøtende tiltak anbefales sikret i plankart og bestemmelser.

Med hilsen

Frank Jenssen
fylkesmann

Mari Mogstad
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Saksbehandlere:
Kommunal og justis: Elisabeth Varsi Stubbrud – 73 19 91 55
Klima og miljø: Håvard Kvernmo – 74 16 81 37
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76
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FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Postboks 2600
7734 STEINKJER
Att. Laila Marie Sorte

Deres ref:
2019/5054

Vår ref
2017/1679-38

Dato
06.06.2019

Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset
masseuttak
Viser til Deres innsigelse til detaljreguleringen Storneset masseuttak (planID: 50272017003) i
Midtre Gauldal kommune. Innsigelsen har følgende ordlyd:
Med hjemmel i jordlova § 9 og nasjonale føringer for jordvernet, samt mangelfull plan
fremmes det innsigelse til planforslaget.
Innsigelsen er videre begrunnet i følgende punkter:
 Konsekvensene for landbruket er ikke tilstrekkelig utredet, og vi stiller spørsmål til om 0alternativet i konsekvensutredningen er riktig beskrevet.
 Det er ikke godtgjort at det er nødvendig å omdisponere fulldyrka jord i forbindelse med
tiltaket.
 Bestemmelsene sikrer ikke at jordbruksarealene (fulldyrka jord og innmarksbeite) kun
omdisponeres midlertidig
 Det er ikke mulig å foreta en fullstendig vurdering av planen uten å se driftsplanen, som
blant annet beskriver hvordan uttaket er tenkt avsluttet.
 Når det er tatt med viktige forhold kun i driftsplanen og ikke i bestemmelsene, må det i
bestemmelsene henvises til en datert driftsplan, noe som ikke er tilfelle her
 Mellomlagring av masser er planlagt på areal regulert til LNF-formål, noe vi mener ikke
er i tråd med det formålet
 Fristen for istandsetting er for romslig
Innsigelsen har vært oversendt forslagsstiller for gjennomgang av de enkelte punktene. Punktene
forsøkes imøtekommet på følgende måte:
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

1. Forslagsstiller har supplert med følgende informasjon for å beskrive 0-altenativet og
konsekvensene for landbruket:
Tillegg beskrivelse 0-alternativ:
Dersom planen ikke realiseres, vil 3,4 dekar, kartlagt som dyrka mark i overkant
av grustak og deler av innmarksbeite, bestå slik det er i dag. Arealet kartlagt som
dyrka mark, brukes imidlertid som beitemark, som vist på fotografi under.

Konsekvenser for landbruket:
Avdekking av dyrkamarka og uttak av grus i nordøstre del av planområdet, kan i
verste fall medføre varig tap av ca 3 daa dyrka mark og 2,2 dekar innmarksbeite,
for samfunnet og for gårdsenheten. Det kan skje dersom den avtatte matjorda
kjøres bort eller forringes gjennom ugunstig mellomlagring. Planen er imidlertid
å
planere ferdig utvunnet areal i sørenden av grustak, slik at det er et B sjikt, klart
til å ta imot matjorda fra dyrka marka i nordøst uten at mellomlagring behøves.
Etter hvert som større arealer er ferdig utdrevet og istandsatt, vil man kunne
dyrke opp ytterligere areal utover det som blir omdisponert i nordøst.
Konsekvensene av en vellykket istandsetting av utdrevet areal, jordflytting og
nydyrking, er at gårdsenhet 230/10 og 230/28 blir tilført 12 dekar mer
jordbruksareal ift. dagens situasjon.
For å sikre gjennomføringen av istandsettingsplanen, og sikre at omdisponert
dyrka mark og beitemark blir erstattet i forhold 1:1, må det stilles krav om dette i
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bestemmelsene.
Rådmannen vurderer at bestemmelse 2., bokstav k, første ledd endres til følgende bestemmelse:
Alt areal innfor formålet Råstoffutvinning (R-1) skal etter endt uttak tilbakeføres til
LNFR-formål. Arealer med helling under 1:8 skal istandsettes til dyrkamark.
2. Forslagsstiller har supplert med følgende informasjon vedrørende nødvendigheten av
midlertidig omdisponering av fulldyrka jord:
Det er uheldig at det ikke har kommet klart nok frem for fylkesmannen,
at omdisponering av areal kartlagt som fulldyrka jord i nordøst, er helt nødvendig
for å kunne utvinne en fornuftig mengde grus fra uttaket. Av totalt 59 800 m3
drivverdig grusressurs på planområdet, er 40 000 m3 sterilisert under eller
innenfor dyrka jorda.
Ut over forslagsstillers tilleggsinformasjon vurderer Rådmannen at en reduksjon av
formålet R1 for arealer som i dag er klassifisert til dyrkamark og innmarksbeite er
uheldig. Dette begrunnes med at området vil få skråninger som ikke er kjørbare og ikke
kan anvendes til dyrkamark. Dette vil igjen danne driftsulemper for landbruket.
3. Jmf ny bestemmelse i punkt 1 over vil omdisponeringen av innmarksbeite og fulldyrka
jord kun være midlertidig.
4. Driftsplan er vedtatt av Direktoratet for mineralforvaltning og er vedlagt dette brevet.
5. Punktet gjelder manglende henvisning til vedtatt driftsplan med avslutningsplan.
Rådmannen vurderer at punktet kan imøtekommes med følgende endring av
planforslagets bestemmelse 7, bokstav b):
Området regulert til masseuttak skal etter endt uttak og oppfylling istandsettes til
LNFR. Avslutningsplan fremgår av driftsplan vedtatt 18.12.2018 av Direktoratet
for mineralforvaltning.
6. Punktet gjelder mellomlagring av masser i arealer avsatt til LNFR i planforslaget. I følge
forslagsstiller vil det ikke være nødvendig å benytte disse arealene.
Rådmannen vurderer på bakgrunn av dette at bestemmelse punkt 4, bokstav a, andre ledd
– Matjord kan lagres her – kan fjernes i sin helhet.
7. I Deres oppsummerende punkter som underbygger innsigelsen vises det til at fristen for
istandsetting er for romslig. Dette sett i lys av at planbeskrivelsen beskriver at formålet
med planen er å legge til rette for fortsatt drift i 10-15 år. Mens planbestemmelsene sikrer
istandsetting av berørte arealer innen 30 år.
Rådmannen støtter Deres vurdering på dette punktet og vurderer at bestemmelse 2.,
bokstav k, siste ledd endres til:
Tilbakeføring til LNFR formål skal senest skje 20 år etter at reguleringsplanen er
vedtatt.
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Av erfaring vil det være behov for tilkjøring av masser for å tilbakeføre arealer som har
vært benyttet til tilsvarende virksomhet. Rådmannen vurderer som følge av dette at kravet
om tilbakeføring ikke kan være mindre enn 5 år etter avsluttet uttak. Dette for å øke
sannsynligheten for at det er tilgang på behøvelige løsmasser i umiddelbar nærhet av
planområdet.
Midtre Gauldal kommune har i samarbeid med forslagsstiller gjennomgått punktene som
underbygger Deres innsigelse. Som følge av denne gjennomgangen suppleres og endres
planforslaget iht punktene 1-7 over. Midtre Gauldal kommune vil med dette imøtese Deres
tilbakemelding på om innsigelsen anses som imøtekommet.

Med hilsen

Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg
1 Vedtak innvilget konsesjon
Kopi til:
PRO INVENIA AS

Vestre Rosten 78

7075

TILLER
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Begjær innsyn i -17/90934-12
Vi viser til begjæring om innsyn i dokument.
Innvilget:
Begjæring om innsyn i dokument med saksnummer 17/90934-12 er innvilget og følger vedlagt.

Postadresse

Telefon: 22073000

Fakturaadresse

Statens vegvesen
Vegdirektoratet

Statens vegvesen
firmapost@vegvesen.no

Regnskap

Postboks 8142 Dep
0033 OSLO

Postboks 702
Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kopi ti l:

Statens vegvesen Region midt
Fylkeshuset
6404 MOLDE

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

18.12.2018
18/02962-11

Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for Storneset
masseuttak gbnr. 230/10, 28 i Midtre Gauldal kommune.
Tiltakshaver: Almås Maskin AS
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 5. juli 2018 fra Almås Maskin AS (org. nr.
951 843 741).

TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

1. Tildeling av driftskonsesjon
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
søknad om driftskonsesjon datert 5. juli 2018 fra Almås Maskin AS (org. nr.
951 843 741). Almås Maskin AS (org. nr. 951 843 741), heretter benevnt «Tiltakshaver»
eller «Tiltakshaveren», gis med dette driftskonsesjon etter mineralloven § 43.
Tiltakshaver, gis driftskonsesjon for uttak av grus i Storneset masseuttak på del av
eiendommene gbnr. 230/10 og 230/28 i Midtre Gauldal kommune.
Mineralforekomsten tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 28 daa og fremgår av kart «Storneset massetak
– konsesjonsområde».
Uttaket er under regulering til masseuttak.
DMF gjør oppmerksom på at en driftskonsesjon gitt i medhold av mineralloven ikke
erstatter krav om tillatelse, godkjenning, arealplan eller konsesjon etter annen
lovgivning.

2. Vilkår
Konsesjonen gis med følgende vilkår:
2.1. Driftsplan
Driften skal til enhver tid skje i samsvar med driftsplan godkjent av DMF.
Dersom Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra driftsplanen, skal dette på
forhånd godkjennes av DMF.
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DMF kan kreve ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF
finner det nødvendig.
Merknader til vedlagte driftsplan skal rettes senest to måneder etter at det foreligger
en endelig reguleringsplan for uttaket.
2.2. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver pålegges å stille økonomisk sikkerhet med NOK 300 000, som beskrevet i
vedtakets punkt 5.11, for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og oppryddingstiltak
etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51.
Den økonomiske sikkerheten skal stilles med bankgaranti for et grunnbeløp stort NOK
150 000, og deretter årlige avsetninger til bankkonto som det skal etableres pant i til
fordel for DMF slik at Tiltakshaver ikke kan råde over denne på noe vis, begge deler
som beskrevet i punkt 5.11.
Innen 2 måneder etter dato for dette konsesjonsvedtak, skal Tiltakshaveren overfor
DMF ha:
(i)
Inngått avtale om finansiell sikkerhetsstillelse, se vedlegg;
(ii)
Fremlagt en påkravsgaranti fra bank som DMF anser tilfredsstillende;
(iii)
Etablert pantet til fordel for DMF, jf. panteloven §§ 4-4 til 4-6.
2.3. Bergteknisk ansvarlig
Ethvert skifte av bergteknisk ansvarlig for uttaket skal meldes skriftlig til DMF uten
ugrunnet opphold.

3. Godkjenning av driftsplan
DMF godkjenner driftsplanen for Storneset massetak, med mindre merknader. Det
vises til DMFs vurdering punkt 5.4. Godkjent versjon av driftsplanen er vedlagt dette
konsesjonsvedtak.

4. Høring
Søknaden om driftskonsesjon har vært på høring jf. forvaltningslovens § 17, til Midtre
Gauldal kommune, Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, NVE,
Statens vegvesen og andre aktuelle offentlige og private parter. DMF har mottatt
høringsuttalelse fra Fylkesmannen i Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune, Statens
vegvesen, Bane NOR SF og Bjørg Turid Fløttum.
Høringsperioden var fra 25. oktober 2018 til 23. november 2018.
Fra høringsuttalelsene har DMF særlig merket seg følgende:
Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen har gitt uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for omsøkte
massetak 25. august 2017. På fagområdene landbruk og klima og miljø vises til
uttalelsene i forbindelse med reguleringen av masseuttaket.
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Etter plan- og bygningsloven § 12-1 er det krav om reguleringsplan for større bygge- og
anleggstiltak, og dermed krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse.
Fylkesmannen har ingen øvrige merknader til søknad om driftskonsesjon, men minner
om viktigheten av at nødvendige samfunnssikkerhetshensyn og tilpasning til et endret
klima blir ivaretatt.
DMF sine kommentarer
DMF tar fylkesmannens høringssvar til etterretning.
Trøndelag fylkeskommune
Uttaket ligger i umiddelbar nærhet til Gaula. Som vannregionmyndighet er
fylkeskommunen opptatt av å sikre at alt arbeid som berører vann ivaretar hensynet til
opprettholdelse eller forbedring av miljøtilstanden, og at det ikke iverksettes tiltak
eller inngrep som fører til forringelse. Driftsplan og omsøkt konsesjonsområde er ifølge
oversendelsen utarbeidet i tråd med reguleringsplanen.
Fylkeskommunen viser for øvrig til sin uttalelse til reguleringsplanen for uttaket. Av
uttalelsen til reguleringsplanen fremgår at ved tiltak som berører vannforekomster,
skal konsekvensene av tiltaket på vannmiljø vurderes opp mot miljømålene i region al
vannforvaltningsplan, samt vilkårene i vannforskriften § 12. Eventuelle avbøtende
tiltak for nå miljømålene for vannforekomsten skal beskrives i planprogrammet eller
planbeskrivelsen til planen, og om mulig synliggjøres i plankartet.
Ifølge Vann-nett er miljøtilstand i Gaula på dette punktet «God». Det vises også til
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Trøndelag som ble gjeldende fra 1.
januar 2017. Miljømålet er at vannforekomstene skal ha «minst god økologisk og
kjemisk tilstand, for alle vannforekomster i vannregionen innen 2021».
Vannforvaltningsplanen skal legges til grunn regionale organers virksomhet og for
kommunal og statlig planlegging i regionen.
Så vidt fylkeskommunen kan se fra kulturminneregisteret, er det ikke registrert
automatisk fredede kulturminner innen området. Selv om dette registeret er noe
mangelfullt, vurderer fylkeskommunen det til å være relativt liten risiko for at uttaket
vil komme i konflikt med slike.
DMF sine kommentarer
DMF forutsetter at tiltakshaver tar de nødvendige forholdsregler i forhold til drift nær
Gaula. For øvrig tas fylkeskommunens høringsuttalelse til etterretning.
Statens vegvesen
I forbindelse med varsel om oppstart planarbeid og høring av planprogram, spilte
vegvesenet inn utfordringene man ser for seg knyttet til tilsmussing av veg ved anlegg
for masseuttak. Tilsmussing av veg er viktige tema for Statens vegvesen, både knyttet
til trafikksikkerhet og miljøhensyn knyttet til støvproblematikk langs vegen fra
anleggene.
Ut over dette har Statens vegvesen ingen merknader til driftskonsesjonen fra
Storneset masseuttak.
DMF sine kommentarer
DMF tar Statens vegvesen sin høringsuttalelse til etterretning.
3
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Bane NOR SF
Bane NOR SF vil ikke motsette seg at DMF gir driftskonsesjon.
Det er imidlertid viktig å unngå at det planlagte tiltaket fører til skader eller ulemper
for jernbanen eller driften av banen.
For ordens skyld nevnes at Bane NOR SF uttalte seg til oppstart av
detaljreguleringsarbeidet 30. august 2017 med tilleggsuttalelse 27. september 2017
etter befaring 20. september 2017. I disse uttalelsene sies det blant annet at man er
skeptisk til masseuttak nær jernbanen. Dette fordi støv/finmasser kan havne i deres
pukk/ballast, og dermed kan føre til telehiv og setninger i sporet. Det må også unngås
at anleggsmaskiner kan komme så nær sporet at det er til ulempe og/eller fare for
togtrafikken. Videre må det unngås at jernbanen utsettes for økt fare for flom,
grunnvanns-, og erosjonsskader på grunn av tiltaket. Bane NOR er i utgangspunktet
negativ til masseuttak nærmere jernbanens midtlinje enn 30 meter.
Bane NOR vil legge stor vekt på at ovennevnte forhold er tilstrekkelig utredet og
hensyntatt når reguleringsplanen er til offentlig ettersyn.
Innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje gjelder et generelt
byggeforbud, samt forbud mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med videre uten
at det er gitt tillatelse fra kjøreveiens eier. Dette er hjemlet i jernbaneloven § 10, og
gjelder uavhengig av reguleringsplan eller annen byggegrense.
DMF sine kommentarer
DMF forutsetter at tiltakshaver innretter sin drift slik at denne ikke er til skade eller
ulempe for jernbanen. Tiltakshaver oppfordres til å ta kontakt med Bane NOR SF for å
avklare rammene for driften. For øvrig tar DMF Bane NOR SF sin høringsuttalelse til
etterretning.
Bjørg Turid Fløttum
Fløttum sendte en forespørsel til DMF 10. august 2016 om det forelå konsesjon for et
grustak på Storneset. Den direkte årsaken var at hun grenset til eiendommen og at ca.
1 daa av hennes eiendom er «spist» opp i grustaket.
DMF oversendte saken til Midtre Gauldal kommune. Som kjent ble virksomheten
stanset med øyeblikkelig virkning fordi det var brudd på flere forhold.
Fløttum har snakket med Oddleif Almås v/Almås Maskin og jeg fikk forelagt alle de
problemer det medførte for hans firma at virksomheten ble stanset. Mulige løsninger
for å rette opp forholdet ble diskutert. Siden har Fløttum ikke hørt noe. Kompensasjon
for det de har ervervet fra Fløttum sin eienom har ikke prioritet hos tiltakshaver.
Sendte derfor 11. oktober 2018 et forslag til løsning til Almås Maskin og Jan Ivar
Knutsen. Enten må de erverve eiendommen eller at arealet blir tilbakeført innen ett år.
Med slik respekt for grenser og andres eiendom synes Fløttum ikke at ny konsesjon bør
gis før det omtalte forhold er ordnet.
DMF sine kommentarer
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DMF vil presisere at en tildeling av driftskonsesjon innebærer at det fastsettes et
konsesjonsområde som tiltakshaver har tillatelse til å drive innenfor. Fløttums
eiendom inngår ikke i konsesjonsområdet som fastsettes i forbindelse med denne
tildeling av driftskonsesjon. Når det gjelder spørsmål knyttet til uttaket på Fløttum sin
eiendom, er dette et privatrettslig forhold mellom partene som må løses mellom dem,
eventuelt med bistand fra domstolene. For øvrig tas Fløttum sin høringsuttalelse til
etterretning.

5. DMFs vurdering
Minerallovens formål er å fremme og sikre samfunnsmessig forsvarlig forvaltning og
bruk av mineralressursene i samsvar med prinsippet om en bærekraftig utvikling.
I henhold til mineralloven § 43 krever samlet uttak av mineralforekomster på mer enn
10 000 m³ masse og ethvert uttak av naturstein, driftskonsesjon fra DMF.
Driftskonsesjon kan bare gis til den som har utvinningsrett.
En konsesjonssøknad skal underlegges en skjønnsmessig prøving før det avgjøres om
driftskonsesjon skal gis. Ved vurderingen av hvorvidt driftskonsesjon skal gis skal det
legges vekt på om søker er «skikket» til å utvinne forekomsten. Dette innebærer at det
skal legges vekt på om prosjektet fremstår som gjennomførbart økonomisk, om det
legges opp til bergfaglig forsvarlig drift og om søker har tilstrekkelig kompetanse for
drift av forekomsten. Ved vurderingen av om det skal gis driftskonsesjon skal det også
legges vekt på hensynene angitt i mineralloven § 2.
DMF kan fastsette vilkår for en driftskonsesjon. Vurderingstemaet ved avgjørelsen av
hvilke vilkår som skal stilles, vil i stor grad falle sammen med de hensyn som er
relevante ved vurderingen av om konsesjon skal gis.
DMF har foretatt følgende vurdering av konsesjonssøknaden:
5.1 Utvinningsrett
Mineralforekomsten som skal utvinnes tilhører kategorien grunneiers mineraler.
Tiltakshaver er ikke grunneier til konsesjonsområdet, og det kreves derfor avtale med
grunneier om utvinningsrett til forekomsten. Tiltakshaver har i søknadsprosessen
fremlagt avtale med grunneier for gbnr. 230/10, 28, som dokumentasjon for
utvinningsrett.
Avtalen gir Tiltakshaver utvinningsrett til forekomsten på det omsøkte konsesjons området i avtaleperioden.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har utvinningsrett til forekomsten.
5.2. Tiltakets arealmessige status
Konsesjonsområdet har et areal på ca. 28 daa og fremgår av kart «Storneset
masseuttak – konsesjonsområde».
Området er under regulering, men reguleringsplan foreligger ikke på tidspunktet for
tildeling av driftskonsesjon. DMF vil presisere at tiltakshaver må sørge for at han har de
nødvendige tillatelser i henhold til plan- og bygningsloven, selv om det nå tildeles
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driftskonsesjon etter mineralloven, jf. mineralloven § 5. Tilsvarende gjelder for andre
nødvendige tillatelser for driften.
5.3. Prosjektets økonomi
DMF har vurdert tiltakshavers økonomi og planen for uttaket. Ut ifra de gitte
opplysningene vurderer DMF at bedriften er økonomisk skikket.
5.4. Driftsplan
For å ivareta kravet om bergfaglig forsvarlig drift, finner DMF grunn til å innta som
vilkår i konsesjonen at driften til enhver tid skal skje i samsvar med driftsplan godkjent
av DMF.
Driftsplanen skal være et styringsverktøy for Tiltakshaver i gjennomføringen av uttaket,
og et referansedokument ved DMFs tilsyn.
Tiltakshaver har i forbindelse med søknaden fremlagt forslag til driftsplan for uttaket.
Forslaget til driftsplan omfatter hele driftsperioden og avslutningen av grustaket.
Beskrivelsen og kart- og snitt – tegninger presenterer det planlagte uttaket av
forekomsten innenfor arealet på 28 dekar som er planlagt regulert til formålet. Totalt
volum grusreserver som skal tas ut ned til bunnkoten på nivå +182 er estimert til ca. 65
788 m3. Årlig uttak vil variere med markedet, men planlagt uttak pr. år e r 3 000 m3 .
Det legges opp til drift i en etappe. I tillegg til driftsfasene presenteres plan for sikring
og for avslutning av grustaket.
Med enkelte merknader tilfredsstiller forslaget til driftsplan de krav DMF stiller til
planen. DMFs merknad gjelder:
 Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsbestemmelsene må tas inn i
driftsplanens tekstdel når disse er vedtatt, herunder at området skal
istandsettes til LNF-område.
DMFs vurdering er at vedlagte versjon av driftsplan for Storneset masseuttak, kan
godkjennes med vilkår om at merknadene rettes senest ved neste ajourføring/revisjon
av driftsplanen.
Dersom det under driften oppstår nye situasjoner eller andre endringer i
forutsetningene for driften, eksempelvis geologiske og kvalitetsmessige variasjoner,
bør det imidlertid på vilkår kunne gis åpning for å gjøre endringer og tilpasninger i
forhold til planen. I tilfeller hvor Tiltakshaver ønsker å gjøre vesentlige avvik fra den til
enhver tid gjeldende driftsplan, skal dette på forhånd godkjennes av DMF.
Underveis i driften vil DMF kunne ha behov for oppdaterte kart og snitt som
dokumenterer dagens situasjon i uttaksområdet og status i forhold til godkjent
driftsplan. Det inntas derfor som vilkår i konsesjonen at DMF kan kreve at Tiltakshaver
foretar ny oppmåling og at ajourførte kart og profiler sendes inn når DMF finner det
nødvendig.
5.5. Bergfaglig forsvarlig drift
Kravet om at driften skal skje på en bergfaglig forsvarlig måte innebærer at aktiviteten
må skje i samsvar med tilfredsstillende faglige standarder for denne type virksomhet.
6

137

DMF vurderer at den foreslåtte driftsmåte er for uttaket bergfaglig forsvarlig. Ved
vurderingen har DMF lagt vekt på driftsplanen for uttaket.
5.6. Søkers kompetanse for drift av forekomsten
Ved vurderingen av om søker har tilstrekkelig kompetanse, er det den totale
kompetansen som søker har tilgang til, som skal vurderes i forhold til kravet til
skikkethet.
I henhold til forskrift til mineralloven § 3-1 skal alle uttak av mineralske ressurser ha en
bergteknisk ansvarlig.
Tiltakshaver har i søknaden oppgitt Oddleif Almås som bergteknisk ansvarlig for
uttaket. Vedkommende er registrert hos DMF som bergteknisk ansvarlig for uttaket og
oppfyller forskriftens kvalifikasjonskrav.
DMFs vurdering er at Tiltakshaver har tilstrekkelig kompetanse for drift av
forekomsten.
5.7. Miljømessige konsekvenser av utvinning
Ved vurderingen av om driftskonsesjon skal gis skal hensynet til miljøet vektlegges.
Uttaket er under regulering. DMF har fått oversendt planbeskrivelsen for
detaljreguleringen av uttaket.
Vurdering etter naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven § 7 pålegger alle myndighetsinstanser som fatter beslutninger
som har virkninger for naturen å vurdere planlagte tiltak opp mot prinsippene i
naturmangfoldloven §§ 8-12. I DMFs behandling av konsesjonssøknaden er
høringsuttalelser til søknaden om driftskonsesjon, samt egne søk i naturbase og
Artskart (gjennomført den 12. desember 2018) lagt til grunn for vurderingene etter
naturmangfoldloven. DMF har også lagt vekt på at dette er et allerede etablert uttak,
noe som etter DMF sin mening vil tilsi at en stor del av miljøpåvirkningen allerede har
inntruffet. I vurderingsgrunnlaget er det ikke kommet frem opplysninger som tyder på
at uttaket vil komme i konflikt med naturverdier i området. DMF anser at
kunnskapskravet i naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. I og med at naturmangfold i liten
grad berøres av uttaket og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet
eller verdifull natur, legger DMF til grunn at det ikke er nødvendig å foreta ytterligere
vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
Avrenning – vurdering etter forurensningsforskriften § 30-6
Tiltaket kan medføre avrenning ned til resipient. DMF minner om
forurensningsforskriften § 30 og meldeplikten til forurensningsmyndigheten ved
oppstart av virksomheten. DMF understreker at tiltakshaver plikter å holde seg
innenfor de grenseverdiene som er satt i forskriften § 30-6.
På bakgrunn av overnevnte har DMF kommet fram til at det ikke foreligger forhold
knyttet til miljø og kulturminner som tilsier at driftskonsesjon ikke skal gis eller at det
er nødvendig å stille vilkår om avbøtende tiltak.
5.8. Forholdet til omgivelsene og nærliggende områder under drift
Forvaltning og bruk av mineralressursene skal ivareta hensynet til omgivelsene og
nærliggende områder under drift. Det er derfor viktig at driver gjennomfører
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nødvendige sikringstiltak for å hindre eventuelle skader på eiendom, mennesker og
dyr. I henhold til driftsplan skal det skiltes langs adkomstveien for å informere om
grustak. Videre skal det være minst to mann til stede under driftsoperasjonene for å
ivareta sikkerheten.
DMF har kommet til at dette ikke er avgjørende momenter mot at konsesjon innvilges.
5.9. Tiltakets betydning for verdiskaping og næringsutvikling
Forekomsten det søkes driftskonsesjon for inngår i råstoffgrupperingen sand, grus,
pukk og leire (byggeråstoffer). Råstoffet bearbeides til produkter som det moderne
samfunnet er helt avhengig av og som anvendes til bruk i bygg, veier og anlegg.
Uttaket vil bidra til å opprettholde sysselsetting i lokalsamfunnet/distriktet. Driften kan
også ha positiv effekt for opphav og eksistens til annen næringsvirksomhet eller ved at
råstoffet kan være strategisk innsatsfaktor i annen virksomhet.
5.10. Langsiktig planlegging for etterbruk eller tilbakeføring av området
Området skal etter avsluttet uttak og endt deponering istandsettes til LNF-område.
Driftsplanen inneholder en nærmere beskrivelse av plan og deponering og
istandsetting etter endt drift.
DMF vurderer det slik at de planer som foreligger for etterbruk eller tilbakeføring er
tilfredsstillende, og således ikke noe avgjørende moment mot at konsesjon gis.
5.11. Økonomisk sikkerhetsstillelse
Tiltakshaver har i samsvar med forskrift til mineralloven § 2-1 fremsatt forslag til
sikkerhetsstillelse i sin søknad om driftskonsesjon. DMF fastsetter endelig krav til
sikkerhetsstillelsen.
Tiltakshaver har i sin søknad om driftskonsesjon kommet med et forslag til økonomisk
sikkerhetsstillelse i størrelsesorden NOK 69 000. I dette ligger utgifter til
massehåndtering og arrondering, samt til varig sikring.
5.11.1. Pålegg om økonomisk sikkerhetsstillelse og vurdering av sikkerhetens
størrelse
DMF vurderer Tiltakshavers forslag til sikkerhetens størrelse som utilstrekkelig. Etter
forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd skal den økonomiske sikkerheten være
tilstrekkelig til å dekke tiltakshavers sikrings- og oppryddingsplikt.
Etter DMF sin mening er summene som tiltakshaver har lagt til grunn for
massehåndtering og arrondering, samt til annen varig sikring for lav. Videre er det ikke
tatt høyde indirekte kostnader i forbindelse med istandsetting.
DMF finner etter en konkret vurdering av tiltaket at Tiltakshaver skal pålegges å stille
finansiell sikkerhet med NOK 300 000 for oppfyllelsen av nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak etter mineralloven §§ 49 og 50, jf. mineralloven § 51. Ved
vurderingen av størrelsen på sikkerheten har DMF lagt vekt på uttakets kompleksitet,
massetype, potensiell forurensningsfare, underjords- eller dagbruddsdrift, beliggenhet,
og lokal beskaffenhet. I tillegg har DMF lagt vekt på egne erfaringstall for tilsvarende
uttak, med tillegg for eksterne- og uforutsette kostnader.
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Tiltakshavers synspunkter på størrelsen på økonomisk sikkerhetsstillelse:
DMF sendte varsel om vedtak om tildeling av driftskonsesjon til tiltakshaver i brev
datert 13. desember 2018. Tiltakshaver har kommet med noen synspunkter knyttet til
størrelsen på den økonomiske sikkerheten:
 DMF har beregnet NOK 60 000,- til massehåndtering og arrondering, noe
tiltakshaver vurderer som et realistisk beløp
 Når det gjelder varig sikring har DMF beregnet NOK 90 000,-. I driftsplanen har
tiltakshaver lagt til grunn et gjerde på 135 meter. DMF sitt beløp tilsier en
enhetspris på 667 kr/løpemeter gjerde. Dette er uforholdsmessig høyt og
tiltakshaver ber derfor om at beløpet justeres ned.
 Stuffene gror grønne av seg selv. Å beregne NOK 60 000,- til beplantning slik
DMF beregnet anses unødvendig.
 DMF beregner 43 % påslag i indirekte kostnader, NOK 90 000,-. For en
konsulent med 1 000 kr/time honorar tilsvarer dette 90 timers arbeid. Dette
anses for alt for høyt for å følge opp avslutningsarbeidene på et så lite grustak.
DMF har følgende kommentarer til tiltakshaver sine punkter:
 DMF har nylig hatt et møte med Bygganalyse, hvor det ble vurdert som
realistisk med kostnader på NOK 800,- til 1 000,- per løpemeter for et
viltgjerde med høyde 1,8 til 2 meter. DMF står derfor fast på vurderingen med
kostnader på NOK 600 pr. løpemeter.
 DMF mener at gjengroing av stuffene vil ta noe tid og at det er nødvendig med
tilsåing for å sette i gang prosessen.
 I forhold til forutsette utgifter er kostnader til konsulent satt til NOK 75 000,
noe som er minstebeløpet som DMF opererer med. Uforutsette utgifter er satt
til NOK 15 000, noe som er en nødvendig sikkerhetsfaktor.
DMF opprettholder kravet til størrelsens sikkerhet.
5.11.2. Sikkerhetsstillelsens form
Formen på sikkerhetstillelsen skal være slik at den ved konkurs hos Tiltakshaver ikke vil
inngå i konkursboet jf. forskrift til mineralloven § 2-1 tredje ledd.
Etter DMF sin vurdering vil det være hensiktsmessig at den økonomiske sikkerheten
stilles ved bankgaranti og individuell fondsavsetning til bankkonto, som det i henhold
til egen avtale om finansiell sikkerhetsstillelse skal etableres pant i til fordel for DMF, jf.
panteloven §§ 4-4 til 4-6. Tiltakshaveren skal ikke ha rådighet over slik bankkonto som
skal sperres til fordel for DMF.
Bankgaranti – oppstartsfase
DMF vurderer at det er nødvendig at Tiltakshaver innen 2 måneder etter at dette
konsesjonsvedtak er truffet, stiller en bankgaranti som en påkravsgaranti, som DMF
finner tilfredsstillende, for et beløp stort NOK 150 000. Dette for å ha tilstrekkelig
sikkerhet i en oppstartsfase før fondet har nådd maksimal avsetni ng. Størrelsen av
bankgarantien er satt ut i fra en vurdering av hva som anses å være tilstrekkelig
sikkerhet i denne fasen.
DMF kan fremme krav under bankgarantien i følgende tilfeller:
(i)

Etter utløpet av Tiltakshavers frist til å utføre nødvendige sikrings- og
oppryddingstiltak som aksepteres av DMF;
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(ii)

Ved konkurs, opphør eller annen avvikling av Tiltakshavers virksomhet; og

(iii)

Ved tilbakekall av konsesjonen.

Ved melding til garantisten om at ett av tilfellene i punkt (i) – (iii) over foreligger skal
DMF ha rett til å få utbetalt det krav som gjøres gjeldende under bankgarantien, uten
hensyn til innsigelser fra Tiltakshaver. Bankgarantien skal bestå så lenge beløpet
innestående på bankkontoen ikke har nådd NOK 150 000. Når beløpet innestående på
bankkontoen har nådd NOK 150 000, eller etter skriftlig samtykke fra DMF forut for
dette tidspunkt, faller plikten til bankgaranti bort.
Individuell avsetning, avsetningsperiode og avsetningens størrelse
Deretter skal Tiltakshaveren gjøre årlige avsetninger til bankkontoen inntil totalbeløpet
på NOK 300 000 er nådd. Årlige innskudd beregnes etterskuddsvis ut fra forrige års
uttak av masse. Det skal årlig innbetales NOK 7,50 pr tonn uttatt masse.
Ved fastsettelse av sats per tonn uttatt masse har DMF lagt til grunn at fondet skal
bygges opp over en periode på 8 år, det vil si NOK 37 500 pr år. I søknaden er uttak
anslått til ca. 5 000 tonn/år, noe som gir en årlig avsetning på NOK 7,50 pr tonn.
Innbetaling for forrige års uttak av masse må være avsatt innen 1. februar
etterfølgende år.
5.11.3. Rapportering og dokumentasjon
Innestående beløp på konto skal årlig dokumenteres ved å gi DMF tilgang til en
oppdatert kontoutskrift. All avkastning på midlene godskrives kontoen.
Videre finner DMF behov for at Tiltakshaver underveis i driften vurderer om den
eksisterende sikkerhetsstillelsen er tilstrekkelig til å dekke kostnadene til sikring- og
oppryddingstiltak, og gir DMF tilbakemeldinger om dette. Dersom uttakets beregnede
driftsperiode endres, eller det skjer andre vesentlige endringer i driftsplanen, skal DMF
underrettes umiddelbart. Ellers skal tiltakshaver hvert femte år foreta en vurdering av
om sikkerheten er tilstrekkelig. Når vurderingen er foretatt, skal tiltakshaver utarbeide
en rapport som oversendes DMF uten unødig opphold.
DMF kan også ha behov for ytterligere rapportering og dokumentering enn det som
fremkommer over, og finner av den grunn nødvendig å pålegge Tiltakshaver plikter om
dette i konsesjonsvilkårene.
5.11.4. Justering av sikkerheten
Etter forskrift til mineralloven § 2-2 første ledd annet punktum kan DMF fatte vedtak
om endring av avsetningens størrelse, herunder om Tiltakshavers årlige innbetaling og
tidspunkt for innbetaling. Slike endringer kan også til enhver tid skje ved endringer av
mineralloven, andre relevante lover, forskrifter og vedtak.

6.
Driftskonsesjonens varighet
Driftskonsesjonen kan revideres etter 10 år.
Driftskonsesjonen bortfaller hvis ikke drift er startet opp senest fem år etter at
konsesjonen er gitt. Det samme gjelder hvis driften blir innstilt i mer enn ett år. Det
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kan søkes til DMF om forlengelse av disse fristene. Driftskonsesjonen faller også bort
dersom:
 Utvinningsretten for statens mineraler slettes
 avtalen om rett til å utnytte forekomst av grunneiers mineraler opphører
 skjønn ikke er krevd innen ett år etter at ekspropriasjonstillatelse er gitt etter
mineralloven § 37 andre ledd bokstav a
Driftskonsesjonen kan ikke overdras. Dette gjelder også ved overdragelse av
utvinningsretten.

7.

Tiltakshavers plikter

Tiltakshaver har rettigheter og plikter som følger av mineralloven med forskrifter.
Meldeplikt ved oppstart og stans av drift
Senest en uke før oppstart av driften skal tiltakshaver sende melding til DMF.
Tiltakshaver skal også sende melding til DMF før driften midlertidig stanses eller legges
ned, i henhold til mineralloven § 44.
Driften skal utføres med varsomhet
Driften skal utføres med varsomhet slik at skadene ikke blir større enn nødvendig.
Arbeidene skal heller ikke føre til unødvendig forurensning eller skade på miljøet, i
henhold til mineralloven § 48.
Forsvarlig sikring og opprydding
Området skal sikres slik at arbeidene ikke medfører fare for mennesker, husdyr eller
tamrein. Sikringsplikten omfatter også gruveåpninger, tipper og utlagte masser på
områder som er tilknyttet konsesjonsområdet i henhold til mineralloven § 49.
Området skal være forsvarlig ryddet mens arbeidene pågår, i henhold til mineralloven
§ 50. Området skal være forsvarlig ryddet og varig sikret etter at arbeidene er
avsluttet, i henhold til mineralloven §§ 49 og 50. DMF kan fastsette en frist for når
oppryddingen skal være avsluttet.
Ansvar for bergteknisk ansvarlig
Bergteknisk ansvarlig har et særskilt ansvar for å påse
• at driften skjer på en teknisk forsvarlig måte slik at hensynet til arbeidstakere,
nærliggende bebyggelse og omgivelsene ellers ivaretas
• at avbyggingen av forekomsten skjer på en bærekraftig måte
• at driften til enhver tid skjer etter en ajourført og godkjent driftsplan
Rapportering
Tiltakshaver skal sende årlig driftsrapport til DMF via «MinSide» på dirmin.no.

8.

Rett til å klage

Partene i saken og andre med rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket i samsvar
med reglene i forvaltningsloven kapittel VI.
Fristen for å klage er 3 uker etter at dere mottok dette brevet. Klagen skal sendes til
DMF for ny vurdering. Dersom DMF ikke finner grunn til å gjøre om vedtaket, sendes
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klagen til Nærings- og fiskeridepartementet, som treffer endelig vedtak i saken. Klagen
må beskrive og begrunne hva det klages over, og inneholde forslag til endringer.
Partene i saken har rett til å gjøre seg kjent med saksdokumentene, etter
forvaltningsloven §§ 18 og 19.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Maria Lauritzen

Thomas Furunes

seksjonsleder

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Thomas Furunes
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Driftsplan Storneset Grustak

Sammendrag:
Det planlegges videre uttak og drift i eksisterende grustak ved Storneset, like øst for Singsås.
Driftsplanen legger opp til utvidelse av den østre delen av grustaket med uttak fra en ca. 8m høy
stuff. I planen inngår også flytting av en adkomstvei. Total reserve innenfor det 28 dekar store
konsesjonsområdet er 65 788m 3 grusog jord.
Laget av:
Dato:
Oppdragsgiver:

Audun Sletten, Bergingeniør
27.06.2018
Almås Maskin AS
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Parter
1.1

Grunneier:

Grunneier230/10 og 230/28:

Jan Ivar Knutsen
7387 Singsås

Det foreligger grunneieravtale for eiendommen, jf. Vedlegg.

1.2

Tiltakshaver:

Navn:
Adresse:
Org.nr:
Kontaktperson:

Almås Maskin AS

7387 Singsås
951 843 741
Oddleif Almås
Tlf. 917 89 807

Beskrivelse av området
2.1

Lokalisering

Grustaket ligger 2,4km kjøring øst for Singsås jernbanestasjon i Midtre Gauldal kommune, på
sørsiden av Rv 30. Rørosbanen og elva Gaula passerer like på sørsiden av grustaket.

2.2

Topografi

Storneset er en løsmassevasetning i innersving av elva Gaula. Terrenget er flatt nederst med
gode jordbruksarealer, før det stiger oppover mot fylkesveien som ligger ca. 30 høydemeter
over elva. På nordsisen av hovedveien stopper løsmasseavsetningen mot fjellet som stiger
relativt bratt oppover.

2.3

Geologi

Kvartærgeologisk breelvavsetning, avsatt da smeltevann fra isbreen randt gjennom dalen.
Massene er godt avrundet, og de groveste steinen finnes i topplaget., med finere masser
nedover i stuffen. Forekomsten har en oppføring i NGU’s grustadatabase, der det anslås en
kornfordeling på 5% stein, 35% grus og 60% sand.
Forekomsten innehar en kvalitet og kornfordeling som gjør at den kan egne seg til ulike
vegformål og betongformål. Mesteparten av dagens leveranser er strøsand.
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Figur 1 Bilde tatt mot øst. Til venstre sees stuffen med grove avrundede masser øverst og finere nedover.
Jernbanen til høyre

2.4 Dagens grustak
Uttak av grus fra den vestre del har pågått siden 1985. Den 150m lange stuffen som står igjen
vist i Figur 2, har en største høyde på ca. 20m. Stuffen skal ikke utvides lenger inn, derfor pågår
det nå istansettingsarbeider med utlegging av jord, fra bunn og oppover skråningen. Vegetasjon
har allerede begynnt å slå rot langs stuffen.
Østre del av uttaket, ble åpnet i 2006 ifm. med at Jernbaneverket ønsket å senke terrenget
langs linja for å bedre sikten inn mot planovergangen som ligger noen hundre meter lenger øst.
Da det viste seg å være god kvalitet grus også her, fortsatte uttaket. Stuffen er i dag ca. 160m
lang med ca. 8m høyde.
Opplasting foregår med hjullaster til sorteringsverk som sorterer i ulike størrelser som lagres i
ulike ferdigvarehauger. Overstein som er sortert ut blir enten solgt som den er eller knust i
knuseverk som bringes inn for anledningen.
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Figur 2 Bilde tatt mot vest. Stuffen til høyre i bilde er avsluttet. Her pågår tildekking med jordmasser.

Rammevilkår
3.1

Reguleringsplan

Driftsområdet reguleres av Detaljplan Storneset massetak, som ligger til behandling i
kommunen.
Reguleringsplanesbestemmelserlegger premissene for driften, blantannet driftstider, gjengitt i
avsnitt 0og at bunnkoten for uttak er kote +182.
Bestemmelsene ervedlagt i sin helhet i vedlegg A.

3.2

Hensyn til jernbane

Deler av uttaket ligger innenfor 30m sonen langs jernbanen. Det er søkt Bane Nor om tiltak nær
jernbane. Viktige hensyn er grunnstabilitet rundt jernbanefundamentet og sikt langs linja.

3.3

Konsesjonsområdet

Det søkes konsesjon forområdet innenfor eiendom 230/10 og 230/28 som er regulert til
råstoffutvinning i Detaljplan Storneset massetak. Konsesjonsområdet er 28 dekar. Området
begrenses mot jernbanens eiendom i sør og mot eienomsgrensa til 230/35 i vest. Mot øst har
området 12m avstand til eiendom 230/136 og mot nord grenser konsesjonsområdet mot230/7
og motstigende terreng like ovenfor adkomstveien.
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Plan for uttak og drift
4.1

Plan for utvidelse

Grustakets østre del skal utvides ved uttak på et stuffnivå, som vil være maksimalt 10m høy.
Dagens stuff utvides ytterligere 50m lenger østover til den møter uttaksgrensen.
Med et relativt beskjedent uttak på ca. 3000m3 per år, betyr det at dagens 8m høye, 160m lange
stuff vil drives 2,3m innover. Når uttaket fordeles på 200m stufflengde blir det 2m per år.
Konsesjonsområdet gir mulighet for å drive dagens stuff ca. 50m innover fra der den er i dag.
Dagens adkomstvei må etter hvert flyttes ca. 26m inn motuttaksgrensen som vist i kart, for å
utnytte ressursene under. Tabell 1 under angir hvor mye ressurs som ligger sterilisert under vei.

Figur 3 Kartutsnitt østre grustak. Plan for uttak og flytting av adkomstvei

6
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4.2 Driftstider og maskiner
Maskiner som inngår i ordinær drift er hjullaster og sorteringsverk, samt lastebil for utkjøring.
Disse er gitt følgende driftstider fra planbestemmelsene:
Lasting ved stuff og sortering;

man - fre

07.00 – 15.00

Utkjøring;

man - fre

07.00 – 20.00 og lørdag

09.00 – 14.00

I tilegg vil det bringes inn mobilt knuseverk en sjelden gang, ved behov for nedknusing av
overstein og gravemaskin for diverse avdekking og istandsettingsarbeid.

4.3 Sikring under drift
Det er generelt få faremomenter forbundet med planlagt uttak fordi maksimal stuffhøyde det
skal drives på er 10m.
Arbeid med tunge hjulgående maskiner og sorteringsverk innebærer alltid en viss risiko. For å
trygge arbeidet vil det være minst to mann tilstede i grustaket under driftsoperasjonene. Skilt
langs adkomstvei informerer allmennheten om grustaket og aktsomheten som må tas.

4.4 Reserveberegning
Beregning utført i Microstation CAD, inndelt etter hvilke masser som kan utvinnes uten å flytte
adkomstvei og hvilke masser som er utvinnbart etter flytting av vei.

Tabell 1 Beregnede reserver

Kategori

Jord*

Grus

Total

3

3

lm3

lm

lm

Utvinnbar masse frem til adkomstvei

3 400

37 400

40 800

Masse sterilisert av adkomstvei

2 587

22 401

24 988

Totalt innenfor konsesjon

5 987

59 801

65 788

* Antar 0.5m mektighet overdekke

Det ligger ytterligere 11 700m3 grusressurser innenfor formålsgrensen, i innersvingen av
adkomstveien. Disse steriliseres av adkomstveien og fliken av eiendom 230/7, hvor man ikke
har utvinningsrett.
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Hensyn til natur og omgivelser
Utvidelse og videre drifti Storneset grustak har en viss påvirkning på omgivelsene, størster den
permanente landskapsendringen. Målsettingen er at negativ påvirkning på natur og omgivelser
skal begrenses i størst mulig grad. Under listes ulike henyn som må tas og aktuelle tiltak for å
redusere belastning.

Hensyn

Tiltak

Innsyn

Det er kun direkte innsyn til grustak fra sør. Ikke aktuelt å skjerme med
vegetasjon fordi Bane Nor ønsker fri sikt langs jernbanen.

Kulturminner

Arbeid stanses og melding sendes Sameting og Fylkeskommunen ved funn av
kulturminner, som gjenstander eller spor av aktivitet fra eldre tid.

Støv

Støvmåling skal gjennomføres. I tørre perioder med mye støvflukt skal det
gjennomføres støvdempende tiltak som f.eks vanning eller kloring av uttaket,
drifteveiene og massene.

Drivstoff, kjemikalier

Dette skal oppbevares i tanker med doble vegger eller tanker plassert på tette
underlag hvor hele tankens volum kan samles opp ved en eventuell lekkasje.
Ved fylling av drivstoff skal dette skje på avsatte områder med tett underlag og
med kanter slik at eventuelt søl kan samles opp

Avrenning

Grunnen har stor infiltrasjonsevne og tar unna overflatevann. Skulle det bli et
problem, vurderes fordrøyningsbasseng.

Støy

Overholde driftstider. Varsle nærmeste nabo hvis det planlegges spesielt
støyende arbeid

Grunnstabilitet

Sandgrunnen i området ansees som stabile faste friksjonsmasser. Uttaket
skalskal ikke nærme seg jernbanelinja eller gå dypere enn kote +182.

Avslutningsplan
De første driftsår vil jordmasser fra avdekking i øst og eventuelt tilkjørte jordmasser brukes til
istandsetting av vestre stuff. Masser legges opp langs stuffen fra bunn og oppover. Tipping av
masse fra toppen er uaktuelt på grunn av manglende adkomst og fare for utrasing.
Etterhvert som østre stuff drives innover, vil utdrevne areal gjennfylles opp til opprinnelig
terrenghøyde, ca 1m fyllingshøyde og arronderes mot dyrka marka i sørøst. Til dette brukes
tilkjørte rene deponimasser og avgangsmasser fra grusuttaket.
En steingard mellom dyrka mark i sørøst og grustaket vil fjernes ifm. arronderingen.
Jordmasser fra avdekkingen i øst, mellomlagres i vestre grustak og oppe ved adkomstvei før de
brukes til istandsettingen av stuffer og fyllingen.
Avsluttet stuff nede i østre del av grustak avsluttes med skråningsvinkel

1: 2 (26,7°).

Langs ny adkomstvei, mot avsluttet stuffkant kan det med fordel settes opp et 135m langt
gjerde av netting og påler. Grunneier overtar vedlikeholdsansvaret for gjerde.
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Figur 4 Utsnitt av tverrsnitt C som viser avslutningen av stuff

Planlagte istandsettingsarbeider krever masser både til gjennfylling og tildekking. Under
presenteres en estimatberegning av nødvendige masser for istandsetting ved avslutning slik det
vises på kartvedlegg G:

Tabell 2 Estimat av nødvendige masser til istandsettingsarbeid ved avsluttet grustak

Arbeid

Areal Mektighet
m

2

m

Mengde Kommentar
lm3

1

Tildekking jord stuff vest

4 900

0.2

980 150m lang, 18m høy (snitt)

2

Tildekking jord flate vest

3 300

0.3

990

3

Tildekking jord stuff øst
Tildekking jord oppå
fylling
Delsum jordmasser

5 300

0.2

1 060 240m lang, ca. 10m høy

12 100

0.3

3 630

Fylling hele grustak øst

12 100

4

5

6 660
1

12 100 rene deponimasser, avgangsmasser

Jordmassene som trengs til tildekking, presentert i tabell over, vil delvis dekkes opp med de
6500m3 med jord som er avdekt og mellomlagret, se Tabell 1, side 7. Resterende som trengs til
tildekkingen hentes inn fra nærliggende prosjekt.
Fyllingsmassen som trengs til gjennfylling av grustak, vil skaffes til veie ved å ta imot
gravemasser/deponimasser fra nærligende utbyggingsprosjekter. Avgangsmasser fra uttaket,
som ikke blir solgt, nyttes også til gjennfyllingen.

9

152

Storeneset

1:50 000
(A3)

153

231/1

230/49

1030/43
230/10

230/8

230/14

230/9
230/7

1

230/10
.,

230/56

248/1

230/136

4010/41

/
230/35

250967133

230/10

230/10

230/23

230/46 ” 230155 ,
230/133 ,

405/1

249/1

,

Tegnforklaring
mm

Konsesjonsområde

W

Byggeforbud

W

Frisikt

rundt veg, bane og flyplass

Plangrense

405/1

Formålsgrense råstoffutvinning

304/1

405/1

Teiggrense

Vedlegg B - Oversiktskart
DRlFTSPLAN Storneset Grustak
Dato
11.06.2018

Konstrjtegnet

Godkjent

Malestokk

1:5000
Erslalnmg
ror

I

‘nnn

Henwsmng-

llIlIl-l

Erslaltet
av.

901
Beregmng'
Almås Maskin AS

154

PRO INVENIA

%.—

.

..

æg.—

,—

' f'i,

:*,»xr
... .l s

»

.

—
'

u"

'

rv.!:

. ('

.,»

*

.

>” I '

.

**

i

'.v..

t

.

.

.'

4r '.
.

n

.'

.

.)”

, ..

-

. ,

.v

'

,.

,.

.
Hafiz

t.....

.

..

,

"*,—"e' -

«..-

.

»
.» (»
...,—;.
«””-J..

-

.

'.

'

- ..:-.
q,

_

.

"

w,.r-. u,«L..

.,

'
..

...
7 4’

.
,.
7'

1

.

...
»

, ,

'

r-

1'

*

(
-.
:...-'"
"”"vr
..

-

.

.

»

.
\

"

.

.,
,

.

'

,
.,

,l

\V

'.
;, . .,

-

_
.

,.

,

-—

må

'

. ., .
.,
.

*
.

.

.

.f;,

' ,

.._

.

.

»

»

A

'-

—.

.

; «

'

*:?

,

=>-

.

'

...
.‘
.

'

,

_

. — ,.
,.",

"«Gå-Ut:,—.,.I'A1HkJ-C,»
,.
,'
..:1,» ..

.

539:
.

'

,

.

'.'

...

.

“KILJ‘A
&&&—Mu: ”;;—..*y...
.

Muri».

”"-,”.JIA...
r
.

'

,

I

a

x.—
f"

.”

‘

5.

vz-

1

."I

_

"

!.

Yrk—

—,

..

.

,

K. _

(M..-

Y...

Målestokk:

1 :1000 (A3)

Flyfoto:

Juni 2016

Dato:

22.06.18

Rutenett:

UTM

Tiltakshaver: Almås

Maskin

32

Ekvidistanse: 1m

- - - Konsesjonsgrense
—

Eiendomsgrense
Formålsgrense

uttak

—.

Tverrsnitt

Tegnforklaring:

Vedlegg

D

Driftsplan

Dagens

situasjon flyfoto

Storeneset

Grustak

155

/

.

.

k

.

g

PROINVENUÅ

C)

GAULA

Br
Al

’I

_____—

181

/

35

/

W17/4m

l‘\\\\

//////////

' /

/

x

/

x

/

/

’

T

//
///

/

/

Ngo

6

//

Kg
//A>
6

/7

//

\q'\

3?)>

//
«9

//

/

//

/

W

u/

1 2 00

/

/
’3)

/.N

20

/

)

«> / ///

°>

«90

106

/

008689

/

205

8

W

:/,_————-—'\

/""———

201

./

*

-—-f '

\

f
/
/

Målestokk:

1:1000

(A3)

Dato:

22.06.18

Rutenett:

UTM 32

Tiltakshaver:

Almås

Ekvidistanse:

1m

Maskin

//

A

måling 23.4.18
Terrengdata: Kartverket og

/

ø

-

ø,

———

/

z’

/
/

/
/

Tildekkingsmasser
Stuff kant

%

Driftsretning

l:l

Areal uttak

Ferdigvarer
—.
—

Formålsgrense uttak

"

/”
///

Tverrsnitt
Dreneringsgrøfter

/

O

:
Vei
— — Gjerde

/

/

/

Tegnforklaring:

Vedlegg

E

Driftsplan

Dagens

//

situasjon, plan for uttak

Storen eset

Grustak

/ ///

LO

156

PRO IN VENIA
.
'l

1 2

«"
æ”,
///

/

—————

181

————

"

/

/

/

/

——,””’

/

///

//

///
/

35

/

/

///
/

/

/

/

z
/

//

/

//

q.//

/
//

/

\‘b

//

/

/

’L

/

/'5

6

6
\AOX

Klå)”

1200
/

Ø

X V543

//

/ ///

J

20

6)

,

//

‘9

x \‘5 0
\
\

//

8

',”

———————————

(

/

IX

205
\0)

rl/

201
/

xx

.;

£)

"

A')

/
/
/

måling 23.4.18
Målestokk:

1:1000 (A3)

Terrengdata: Kartverket og

Dato:

22.06.18

Rutenett:

Tiltakshaver: Almås

Maskin

UTM 32

Ekvidistanse: 1m

A

/

ø

/

/
/

/
/

l:l

Tildekkingsmasser

—

Stuff kant

%

Driftsretning

-

Areal istandsatt

Ferdigvarer
—.
—

Formålsgrense uttak

,

/’//

/

/”
/

/

Tverrsnitt
Dreneringsgrøfter

/

/

/

:
Vei
— — Gjerde

//

Tegnforklaring:

Vedlegg

F

Driftsplan

O

Ferdig uttak, plan for istandsetting

Storeneset

O

Grustak

157

//

/

//

\

/

PRO IN VENIA
.

'l

/

/

,

,

,

,

/

/

/
/

181

/

/

/

/

\___

/
/

/

/
/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

//

/

//

/
//

/

/

/

/

Vår?”

/

/’5

”6

6
'\

1200
/

/
/

//
//

20

NO?)

///

//

/
//

,

/

8/

æ

205
201

/

*

,.,

,...—.-—-——

"

\

/
/
//

måling 23.4.18

/
/

Målestokk:
Dato:

1 :1000 (A3)
22.06.18

Tiltakshaver: Almås

Terrengdata: Kartverket og
Rutenett:

Maskin

A

.—

/’/

UTM 32

———
/

Ekvidistanse: 1m

/
//
//
/’
/

/

—

Stuff kant

—.
—

-

Areal istandsatt

—
Vei
— — Gjerde

Formålsgrense uttak

Tverrsnitt
Dreneringsgrøfter

/

G
N

/

/

/

/

/

Tegnforklaring:

Vedlegg

G

Avsluttet

og istandsatt
/

Driftsplan

Storeneset

Grustak

Lo

158

/

/

/

l—

.F

\—

\

l

jernbane

—gjerde
ny adkomstvei

Nord

Snitt C

Sør

!

—154

lri

F
I

l

‘

l

[—jernbane

—186

W
I

snitt

—188

D

adkomstvei

Dagens terreng

Nord

Snltt

B

frajern

SØI'

ane

Bygge rense 30m

.

—

Formålsgrense

—— Gjerde
.

Terreng ved avslutning
Planlagt utvunnet

masse

Tegnforklaring:

PRO INVENIA
Audun

Sletten

Tegnetav:

1 :750 (A3)
Målestokk:

!Tjemme

27.06.2018
Dato:

Driftsplan

Nord

Snitt A

1 :375 (A1)
Målestokk:

Sør

159

v2
Revisjon:

for Storeneset

grustak - Tverrsnitt

Konsesjonsområde

6987100,000000

6987200,000000

Storneset masseuttak i Midtre Gauldal kommune

6986800,000000

6986900,000000

6987000,000000

28 DAA

Tegnforklaring
Konsesjonsområder
GeocacheBasis

±

0

0,1

0,2

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF); Kartverket, Geovekst og Kommuner - Geodata AS; Directorate for
mining with the comissioner of mines at Svalbard

1:2 500

285300,000000

Kart produsert ved DMF 23.10.2018
UTM 33N

0,4 Kilometer

285400,000000

285500,000000

,000000
285600
160

285700,000000

285800,000000

285900,000000

Direktoratet for mineralforvaltning
7441

Skjemanavn:

Skjemakode / versjon:

Referanse:
Mottatt dato:
84015d08-1e25-45b5-a63 18.12.2018
3-43b3fa425c7f

MOTTATT SKJEMA

Vedr. 18-02962-11 - Tildeling av
driftskonsesjon etter mineralloven for
Storneset masseuttak gbnr. 230/10, 28 i
Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver:
Almås Maskin AS

-avsender
-adresselinje1

Postboks 3021 Lade

adresselinje2
adresselinje3
navn

Direktoratet for mineralforvaltning

poststed

TRONDHEIM

postnr
7441

mottaker
-adresse1

Fylkeshuset

adresse2
null

adresse3
null

postnr
6404

poststed
MOLDE

navn

Statens vegvesen Region midt

161

land

null

orgnr

971032081

svarSendesTil
-adresse1

Postboks 3021 Lade

adresse2
adresse3
postnr
7441

poststed

TRONDHEIM

navn

Direktoratet for mineralforvaltning

land

null

orgnr

974760282

fnr

null

id

84015d08-1e25-45b5-a633-43b3fa425c7f

svarPaForsendelse
null

eksternRef
null

forsendelseType
null

tittel

Vedr. 18-02962-11 - Tildeling av driftskonsesjon etter mineralloven for
Storneset masseuttak gbnr. 230/10, 28 i Midtre Gauldal kommune. Tiltakshaver:
Almås Maskin AS

date

1545138596999

downloadUrl

https://svarut.ks.no/tjenester/svarinn/forsendelse/84015d08-1e25-45b5-a63
3-43b3fa425c7f

niva
3

status

Klar for mottak

metadataFraAvleverendeSystem
-sakssekvensnummer
0

saksaar
0

journalaar
0

journalpostnummer
0

162

journalposttype
null

journalstatus
null

journaldato
null

dokumentetsDato
null

tittel
null

metadataForImport
-sakssekvensnummer
0

saksaar
0

journalaar
0

journalpostnummer
0

journalposttype
null

journalstatus
null

journaldato
null

dokumentetsDato
null

tittel
null

filmetadata
-filnavn

615891_1_1.PDF

mimetype

application/pdf

-filnavn

615875_1_1.PDF

mimetype

application/pdf

-filnavn

615879_1_1.PDF

mimetype

application/pdf

163

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:

Vår ref:

17.06.2019

2019/5054

Deres dato:

Deres ref:

06.06.2019

2017/1679-38

Saksbehandler, innvalgstelefon

Elisabeth Varsi Stubbrud, 73 19 91 55

Vurdering av revidert reguleringsplan - detaljreguleringen for Storneset
masseuttak - Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen har mottatt forslag til revidert versjon av ovennevnte detaljregulering til uttalelse. Vi
har følgende vurdering av forslaget:
Bakgrunnen for vår innsigelse var at planen var mangelfull for vårt saksområde. Kommunen har
kommet med forslag til endringer som gjør at innsigelsen i hovedsak er imøtekommet. Til vårt punkt
om at bestemmelsene ikke sikrer at jordbruksarealene (fulldyrka jord og innmarksbeite) kun
omdisponeres midlertidig, mener vi forslaget fra dere til bestemmelse fortsatt ikke er tilstrekkelig.
Men dersom det tas inn i bestemmelsene at dyrka jord (som innbefatter både fulldyrka jord og
innmarksbeite) minimum skal erstattes i forholdet 1:1 innenfor planområdet, er det tilstrekkelig.
Konklusjon
Innsigelsen anses som delvis imøtekommet.

Med hilsen
Frank Jenssen
fylkesmann

Mari Mogstad
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Trøndelag fylkeskommune Fylkets hus, Postboks 2560 7735

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

STEINKJER

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune – Uttalelse med innsigelse til detaljregulering Storneset
masseuttak - Gnr/bnr 230/10 m.fl
Vi viser til Midtre Gauldal kommunes brev av 2. april i år. Videre viser vi til kontakt med kommunen
v/Ola Hage og Siri Solem i høringsperioden.
Bane NOR, som jernbanemyndighet, har følgende merknader:
Rørosbanen er av nasjonal betydning for gods- og persontrafikk. I de periodene som Dovrebanen
er stengt omdirigeres Dovrebanens godstrafikk til Rørosbanen.
Sammendrag
Bane NOR fremmer innsigelse mot detaljregulering Storneset da arealformål masseuttak ligger for
nær jernbanen. Plankartet må også justeres slik at det blir samsvar mellom
reguleringsbestemmelse § 7-1 og sikringssonen på plankartet.
Nærmere om innsigelsen
Plangrensa med arealformål masseuttak ligger, etter det vi kan se, på det nærmeste ca. 1,3 meter
fra spormidt, og berører dermed jernbanens underbygning. Dette vil kunne begrense Bane NORs
handlefrihet med hensyn til drift, vedlikehold og nødvendig oppgradering/fornying av banen, noe
som kan medføre betydelige ulemper for jernbanen. Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-4
fremmer vi derfor innsigelse mot detaljreguleringsplanen inntil plangrensa trekkes lengre unna
jernbanen.
Etter det vi kan se er det eiendomsgrensene i økonomisk kartverk som er lagt til grunn for
plangrensa. Vårt konduktørkart, som er nøyaktig, viser en annen plassering av eiendomsgrensa
enn det som framgår av økonomisk kartverk. Vi er kjent med at det skal gjennomføres en
oppmålingsforretning for å klarlegge eiendomsgrensene.
Bane NORs eiendom (linjegrunn) skal avmerkes som jernbaneformål dersom den inngår i
planområdet.
Bane NOR har innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven § 5-4. Med hensyn til vår
forvaltningsmyndighet viser vi også til Prop. 143 L (2015-16) «Endringar i jernbanelova og einskilde
andre lover (reform av jernbanesektoren)». Det vises videre til Bane NORs veileder for nasjonale
jernbaneinteresser i arealplanleggingen, kapittel 4 om jernbanens arealbehov med underkapittel
«Eiendom eller areal som er viktig for stasjoner, terminaler og jernbaneanlegg.»

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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Øvrige kommentarer
Det er positivt at det utarbeides reguleringsplan for masseuttaket. Plankartet viser en sikringssone
langs jernbanen. I den tilknyttede planbestemmelse § 7-1, sikringssone – avstand til jernbane
(H130) sies det:
«Innenfor en sikringssone på 30 meter fra spormidt langs Rørosbanen skal det ikke foregå uttak.
Det er tillatt med utlegging og arrondering av masser i forbindelse med istandsetting og
avslutningsarbeider.»
Videre er det i bestemmelse § 4.1 satt en nedre grense for masseuttaket (kote 182,0). Det er
positivt at det ikke skal foregå uttak nærmere Rørosbanen enn 30 meter og at dybden på uttaket er
begrenset til kote 182,0 m.o.h.
Det er ikke samsvar mellom reguleringsbestemmelsen og sikringssonen på plankartet. Vi
forutsetter at uttaksområde R1A på plankartet reduseres slik at uttaksforbudet i 30 meters-sonen
blir entydig regulert. Vi forutsetter også at sikringssonen utvides til 30 m i uttaksområde R1 ved
eiendomsgrensen mellom bnr.10 og bnr. 28. Det vises for øvrig til søknadsplikten etter
jernbaneloven §10, som er omtalt nedenfor.
Vi gjør oppmerksom på at innenfor en avstand av 30 meter fra nærmeste jernbanespors midtlinje
gjelder et generelt byggeforbud, samt forbud mot andre tiltak som utgraving, oppfylling med videre
uten at det er gitt tillatelse fra Bane NOR. Dette er hjemlet i jernbaneloven § 10 og gjelder
uavhengig av reguleringsplan eller annen byggegrense. Utlegging og arrondering av masser i
forbindelse med istandsetting og avslutningsarbeider, omfattes således av jernbaneloven § 10.
Når det gjelder naturfarer, er det viktig at det tas hensyn til de forhold som nevnes i
plandokumentene, ROS-analyse og konsekvensutredningen. Det er viktig å unngå skader på
jernbanen i driftsfasen og etter avsluttet uttak. Det vises i den forbindelse til tiltakshavers og
kommunens ansvar etter TEK 17 kap. 7 Sikkerhet mot naturpåkjenninger og plan- og
bygningsloven § 28-1, jfr. også granneloven §§ 2 og 5.
På side 17 i planbeskrivelsen sies det at det er lagt ved en søknad ift. jernbaneloven § 10. Vi kan
ikke se at det ligger ved noen slik søknad.
Vi svarer gjerne på spørsmål om ovennevnte, og møter gjerne kommunen i denne saken.

Med vennlig hilsen
Vibeke Aarnes
Konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen

Bjørg Hilde Herfindal
Avdelingsdirektør

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen i Trøndelag
Kopi:
Jernbanedirektoratet
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BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
Att. Ole Magne Espås

Deres ref:
201723135-8

Vår ref
2017/1679-41

Dato
28.06.2019

Anmodning om fornyet vurdering av innsigelse - detaljreguleringen Storneset
masseuttak
Viser til Deres innsigelse til detaljreguleringen Storneset masseuttak (planID: 50272017003) i
Midtre Gauldal kommune. Innsigelsen har følgende ordlyd:
Bane NOR fremmer innsigelse mot detaljregulering Storneset da arealformål masseuttak ligger
for
nær jernbanen. Plankartet må også justeres slik at det blir samsvar mellom
reguleringsbestemmelse § 7-1 og sikringssonen på plankartet.
Etter at innsigelsen er fremmet er det gjennomført oppmålingsforretning for eiendomsgrenser
mellom banegrunn og eiendommen gbnr 230/10 og 28. Dette for å heve kvaliteten på de tidligere
matrikkelførte grensene, samt å sikre at de arealene som reguleres ikke omfatter banegrunn.
I samråd med forslagsstiller foreslås følgende endringer for å imøtekomme innsigelsen:
1. Plankartet endres i tråd med vedlagt kart. Endringen omfatter ny plangrense mot
banegrunn, samt utvidelse av sikringssone – jernbane.
2. Følgende setning legges til bestemmelsenes pkt 5 a):
Anleggsarbeider innenfor 9 meter til spormidt krever særskilt tillatelse fra Bane Nor.
Formålet råstoffutvinning opprettholdes ut til eiendomsgrensen til banegrunn som en følge av at
det allerede er foretatt uttak av masser i dette området. Opprettholdelse av formålet bidrar
dermed til at arealene omfattes av bestemmelsene om tilbakeføring til LNFR. Jmf bestemmelsen
til sikringssone- jernbane skal det ikke skje nye uttak i banenære arealer som omfattes av
formålet råstoffutvinning.
Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Midtre Gauldal kommune vil med dette imøtese Deres tilbakemelding på om innsigelsen anses
som imøtekommet.

Med hilsen

Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Vedlegg
1 Plankart ID_50272017003_A3
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Dato: 03.07.2019
Saksref: 201723135-12
Deres ref.:
Side: 1 / 2

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune – Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak
Vi viser til kommunens brev datert 28. juni i år.
Bakgrunn
Den 9. mai i år fremmet Bane NOR innsigelse mot detaljregulering Storneset fordi arealformål
«Masseuttak» ligger for nær jernbanen i det planmaterialet vi mottok til offentlig ettersyn. Videre
krevde vi at plankartet måtte justeres, slik at det blir samsvar mellom reguleringsbestemmelse § 71 og hensynssone H130.
Kommunen har nå endret plankart og bestemmelser, og anmoder om fornyet vurdering.
Vår vurdering
Kommunen har trukket arealformålene «Råstoffutvinning» og «Landbruks-, natur- og friluftsformål
samt reindrift» lengre unna jernbanen. Videre er hensynssone «Byggeforbud rundt bane H130»
tegnet inn, slik at den dekker 30-meterssonen målt fra spormidt, og er dermed i tråd med
planbestemmelse § 7-1.
Bane NOR er positiv til ovennevnte endringer i planen. Vi er imidlertid negativ til følgende tillegget
kommunen sier de vil ta inn i planbestemmelse § 5 a:
«Anleggsarbeider innenfor 9 meter til spormidt krever særskilt tillatelse fra Bane NOR.»
Dette er ikke i tråd med jernbaneloven § 10, hvor det sies:
«Det er forbudt uten tillatelse fra kjøreveiens eier å oppføre bygning, anlegg eller annen
installasjon, foreta utgraving eller oppfylling mv. innen 30 meter regnet fra nærmeste spors
midtlinje. Dette gjelder også dersom det foreligger reguleringsplan med annen
byggegrense eller det med grunnlag i annen lov er gitt rett til å etablere anlegg eller
installasjon innenfor 30 meter regnet fra nærmeste spors midtlinje. … … …»
Det er ikke anledning til å sette jernbanelovens bestemmelser til side gjennom
reguleringsbestemmelser. Anleggsarbeider innenfor 30 meter vil derfor, i de fleste tilfeller, uansett
kreve tillatelse fra Bane NOR. Vi mener derfor bestemmelsen er egnet til å forvirre og skape
misforståelser og i sin ytterste konsekvens villede utbyggere til å begå ulovligheter.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK

Side: 2 / 2
Det er derfor viktig at det nevnte tillegget til planbestemmelse § 5 a endres, slik at det blir i tråd
med lovens bokstav. Når dette er gjort, vil vi gi en samlet tilbakemelding til kommunen om vår
innsigelse.

Vi svarer gjerne på spørsmål om ovennevnte.

Med vennlig hilsen
Åsne Fyhri
fungerende seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Mottakere:
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Kopi:
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BANE NOR SF
Postboks 4350
2308 HAMAR
Att. Ole Magne Espås

Deres ref:

Vår ref
2017/1679-43

Dato
05.07.2019

Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak - Midtre
Gauldal kommune
Viser til Deres brev i saken av 03.07.2019 og telefonsamtale av 05.07.2019. Samt vårt brev av
28.06.2019.
Midtre Gauldal kommune holder fast ved allerede fremsendte endringer i plankart. Videre
foreslår følgende endring:
Foreslåtte endring til planbestemmelsenes § 5a - «Anleggsarbeider innenfor 9 meter til spormidt
krever særskilt tillatelse fra Bane NOR.» - strykes. I stedet legges følgende bestemmelse til som
siste ledd i § 5a:
Alle tiltak innenfor sikringssone krever særskilt tillatelse etter jernbaneloven.
Med denne korrigeringen vil Midtre Gauldal kommune på nytt imøtese Deres tilbakemelding på
om innsigelsen anses som imøtekommet.
Med hilsen

Ola Hage
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.
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Dato: 08.07.2019
Saksref: 201723135-14
Deres ref.: 2017/1679-43
Side: 1 / 1

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune - Vedrørende innsigelse til detaljregulering Storneset masseuttak
Vi viser til kommunens brev av 5. juli i år.
Dersom reguleringsplanen blir vedtatt med de endringene som framgår av ovennevnte brev og
kommunens brev av 28. juni i år, vil vi anse det som en imøtekommelse av vår innsigelse. Vi vil da
ikke lenger ha innsigelse mot reguleringsplanen.
Vi takker kommunen for god dialog i denne saken.
Med vennlig hilsen
Maarten Stallemo
fung. seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Saksframlegg

Arkivnr. L12

Saksnr. 2018/524-51

Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
104/19
26.08.2019
41/19
05.09.2019
Saksbehandler: Ola Hage

Planbehandling - detaljregulering E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé planID 50272018001 - merknadsbehandling og sluttvedtak

Dokumenter i saken:
1
I
Anmodning om oppstartsmøte - privat
reguleringsplanarbeid - R6 UlsbergVindåsliene, østlig trasé
2
I
E6 Ulsberg Vindåsliene - planprogram
3
I
E6 Ulsberg Vindåsliene - planprogram
4
I
E6 Ulsberg-Vindåsliene - Uttalelse om
planprogram til offentlig ettersyn - sendt
fra Bane NOR SF
5
I
Kopi av: Utarbeidet planprogram til
offentlig ettersyn for E6 Ulsberg Vindåsliene i Rennebu og Midtre-Gauldal
kommune - Merknadsfrist 20.06.2018
6
I
Oversendelse - Kommentar
Detaljreguleringsplan E6 Ulsberg Vindåsliene - Per Eilif Ekle
7
I
MELDING OM POLITISK VEDTAK 2017006 - REGULERINGSPLAN FOR
E6 - FASTSETTING AV
PLANPROGRAM
8
I
Oversendelse av
merknader/merknadsbehandling Planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene
9
S 5027_2018001_fastsetting_planprogram_
E6_Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
10 X Særutskrift
5027_2018001_fastsetting_planprogram_
E6_Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
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Melding om vedtak - fastsetting av
planprogram for reguleringsplanen for E6
Ulsberg-Vindåsliene, østlig trasé (planID:
50272018001)
Referat fra ekstern samarbeidsgruppemøte
E6 sør - 021118
Behandling av reguleringsplan E6 Ulsberg
- Vindåsliene
Reguleringsplandokumenter E6 UlsbergVindåsliene
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Kommunal sosikontroll planID 2018001
E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trase
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ene_1gangsbehandling
Særutskrift
5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsli
ene_1gangsbehandling
Melding om prosessuell beslutning Detaljregulering E6 Ulsberg Vindåsliene, østlig trasé (planID:
50272018001)
Vilkår regplan Ulsberg - Vindåsliene
SV: Vilkår regplan Ulsberg - Vindåsliene
Innspill vedrørende E6 - Ulsberg Vindalsliene - østre trase
Dokumenter til offentlig ettersyn 5027_2018001_Rp_E6
Ulsberg_Vindåsliene_ostlig
Annonse - offentlig ettersyn og høring 5027_2018001 Detaljregulering E6
Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé
Internhøring - Detaljregulering E6
Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé
Anmodning om ajourhold av
planarkiv/planregister - detaljregulering
E6 Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé
Vedr. oppdatering av planID 2018001 i
kommunens planforslagbase
SV: Oversendelse av arealplan - offentlig
ettersyn jf. pbl § 5-2 – Midtre Gauldal
kommune
Innspill - E6 Ulsberg-Vindåsliene - gbnr
130/3 - Ola Østhus
Høringsuttalelser E6 Ulsberg Vindåsliene
Uttalelse- reguleringsplan - ny E6 mellom
Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu og
Midtre Gauldal kommune
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til
offentlig ettersyn av reguleringsplan for
ny E6 på strekningen Ulsberg -
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Vindåsliene
Innsigelse Reguleringsplan - E6 UlsbergVindåsliene
Vedr. 18-02498-4 - Uttalelse til varsel om
offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan - E6 Ulsberg Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal
kommuner
Fristutsettelse - Reguleringsplan E6
Ulsberg - Vindålsliene
Fristutsettelse - Reguleringsplan E6
Ulsberg - Vindålsliene
Høringsuttalelse - E6 Soknedal sør
(Vindalsliene - Ulsberg) angående
viltoverganger/viltunderganger
Reguleringsplan E6 Ulsberg Vindåsliene -fylkekommunens uttalelse
Fylkeskommunens uttalelse Reguleringsplan for E6 Ulsberg Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu
kommuner
Samordnet uttalelse til reguleringsplan for
E6 Ulsberg - Vindålsliene - Rennebu og
Midtre Gauldal kommune
E6 Ulsberg - Vindåsliene - Svar på
innsigelsesvarsel fra Statens Vegvesen
Behandling av merknader E6 Ulsberg Vindåsliene
E6 Ulsberg - Vindåsliene Tilbakemelding på forslag fra Nye Veier
AS
Møte mellom Nye Veier og Bane NOR
den 26. juni 2019
Bekreftelse på at Nye Veier AS kan svare
ut innsigelsespunkter
E6 Ulsberg - Vindåsliene. Oppfølging av
innsigelsesvarsel fra Bane NOR
Fwd: E6 Ulsberg - Vindåsliene.
Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane
NOR
E6 Ulsberg - Vindåsliene - Oppfølging av
innsigelsesvarsel fra Bane NOR SF
Innspill - Høring. 31.05.2019 nye E6
Ulsberg - Vindåsliene
Merknader - Midtre Gauldal kommune
Planbehandling - detaljregulering E6
Ulsberg - Vindåsliene, østlig trasé planID 50272018001 merknadsbehandling og sluttvedtak
Videre behandling E6 Ulsberg Vindåsliene
Referat fra møte om innsigelser/fravik -
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Ola Østhus
Direktoratet for mineralforvaltning

Fylkesmannen i Trøndelag
Nye veier AS
Alle hjorteviltvald i Midtre Gauldal
kommune
Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Trøndelag
Nye Veier AS
Nye Veier AS
Statens vegvesen - Region midt
BANE NOR SF
Nye Veier AS
Nye Veier AS
Nye Veier AS
BANE NOR SF
Arne Egil og Anita B. Gunnes

Nye Veier AS
Statens vegvesen - Region midt

E6 Ulsberg - Vindåsliene
Vedlegg
1
Planbeskrivelse
2
Planbestemmelser
3
Plankart
4
Særutskrift 5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbehandling
5
Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn
6
Nye Veier AS del 3. 31.05. 2019
7
Vedr. 18-02498-4 - Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner
8
Midtre Gauldal kommune - Uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for ny E6 på
strekningen Ulsberg - Vindåsliene
9
brev_banenor_ulsberg-vindåsliene
10 Møte mellom Nye Veier og Bane NOR den 26. juni 2019
11 E6 Ulsberg - Vindåsliene - Oppfølging av innsigelsesvarsel fra Bane NOR SF
12 Innsigelse - reguleringsplan - ny E6 mellom Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu og Midtre
Gauldal kommune
13 svar_svv_ulsberg_vindåsliene
14 E6 Ulsberg - Vindåsliene - Tilbakemelding på forslag fra Nye Veier AS

Ingress
Sluttbehandling av detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Detaljreguleringen for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé har vært lagt ut til høring og
offentlig ettersyn i perioden 25.03.2019 – 31.05.2019.
I løpet av høringsperioden er det kommet inn en rekke høringssvar fra både private aktører og
offentlige instanser. Majoriteten av disse omhandler forhold i Rennebu kommune i om med at
planen er sømløs over kommunegrensen. Høringssvarene som omhandler forhold i Midtre
Gauldal kommune er vedlagt og omfatter svar fra 8 sektormyndigheter og 12 private aktører. To
sektormyndigheter, hhv Statens vegvesen og Bane NOR, har fremmet innsigelse til
planforslaget. Dette saksframlegget vil ikke gjengi ordlyden i alle høringssvar, men kun gjøre
rede for innsigelsene og merknader som ikke er nevnt av Nye Veier i deres merknadsbehandling.
Samt gjøre rede for den kommunikasjon som har foregått mellom Nye Veier, aktuell
sektormyndighet og kommunen. Innholdet i øvrige høringssvar fremgår av vedlegg med Nye
Veiers vurdering.
Følgende innsigelser har kommet i løpet av høringsperioden:
Bane NOR i brev datert 21.05.2019
Følgende innsigelser ble fremmet:
1. Inntil «Anlegg – og riggområdene» trekkes lengre unna jernbanen og
bestemmelsene endres
2. Inntil Bane NORs grunn avmerkes som jernbaneformål i plankartet
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3. Inntil det tas inn planbestemmelse med krav om dokumentasjon om at planlagte
deponier/fyllinger ikke skal være til skade og ulempe for jernbanen.
På bakgrunn av Bane NORs innsigelsespunkter ble det avholdt et møte mellom kommunen Nye
Veier og Bane NOR. Møte ble avholdt 26.06.2019 og formålet var å komme til enighet om
hvordan innsigelsespunktene kunne lukkes. Referat fra dette møtet ligger vedlagt. Møtet
resulterte i enighet mellom partene om punktene, men at Nye Veier måtte formelt fremsende et
brev med beskrivelse av hvordan punktene skulle imøtekommes. Dette brevet ble fremsendt
05.07.19, og Bane NOR bekrefter i brev av 10.07.2019 at de endringer som beskrives
imøtekommer innsigelsene. Endringene som imøtekommer Bane NORs innsigelse er ikke
innarbeidet i planmaterialet som foreligger, men dette settes som vilkår til endelig planvedtak.
Statens vegvesen i brev datert 06.06.2019
Følgende innsigelse ble fremmet:
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 5-4; Vegloven med tilhørende håndbok N500
«Vegtunneler», håndbok N100 «Veg- og gateutforming» samt Nasjonal
produktspesifikasjon for arealplan; og ut fra vårt ansvar som sektormyndighet og
forvalter av riks-/europaveg – fremmer Statens vegvesen følgende innsigelse mot forslag
til reguelringsplan E6 Ulsberg – Vindåslinene:
1. Manglende ivaretakelse av tunnelsikkerhet
2. Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet
omfatter tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med
Vegdirektoratet før høring og offentlig ettersyn.
3. Manglende regulering av byggegrenser.
Nye Veier gir tilbakemelding på innsigelsene til Statens vegvesen i brev av 14.06.2019. Det
gjøres her rede for Nye Veiers vurdering av punktene og hvordan disse er tenkt imøtekommet.
Statens vegvesen svarer i brev av 04.07.2019 at Nye Veieres tilbakemelding ikke gir grunnlag
for å trekke innsigelsene. Etter dette ble det avholdt et møte mellom kommunene, Nye Veier,
Statens vegvesen og Vegdirektoratet den 14.08.2019. I skrivende stund foreligger det ikke
endelig referat fra dette møte i påvente av korrektur. Uformelt ble det i møte kommunisert at
innsigelsespunktet vedrørende byggegrense var imøtekommet om byggegrense ble regulert inn i
plankartet. Dette skulle formaliseres ved et brev fra Vegdirektoratet som ikke er mottatt i
skrivende stund. Det må derfor tas forbehold om dette punktet i videre behandling av denne
saken. Det kom ikke til enighet om øvrige innsigelsespunkter. Etter møte forelå det to muligheter
for videre fremdrift i saken; (1) starte ny planprosess for å utvide planområde eller (2) fremme
saken med innsigelse og anmode om mekling. Nye Veier fikk frist av kommunen til og med
16.08.2019 på avklare hva de ønsket i den videre behandlingen. I mail av 16.08.2019 fra Nye
Veier til kommunen fremgår det at Nye Veier ønsker at plansaken fremmes med innsigelse og
anmodning om mekling på gjenværende innsigelsespunkter. Nye Veiers interne beslutning
begrunnes i følgende:
«Vi mener at spørsmålet om vegstandard på strekningen Ulsberg – Vindåsliene bør kunne
løses uten å gå veien om innsigelse. Som angitt i gjeldende utgave av håndbok N100, er
det etter ønske fra Samferdselsdepartementet igangsatt en prosess for å vurdere nærmere
standardvalg på nasjonale hovedveger med middels trafikk. Konklusjonene av dette
arbeidet er ikke avklart, og vi har derfor valgt å regulere med vegbredde 23 m selv om det
kan bli aktuelt med smal fire-felts veg på denne strekningen. En lavere standard vil kunne
tilpasses innenfor det regulerte vegarealet, og vi mener derfor at det er fornuftig å
regulere med full H3-standard som gir maksimal vegbredde og størst regulert vegareal.
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En fraviksbehandling hos Vegdir. vil derfor etter vår mening kunne gå uavhengig av
planbehandlingen.
Rømningsveg Ulsbergtunnelen:
Vi søker ikke om fravik fra kravet om rømningsveg. På grunn av at dette kravet slår inn
først i ca. år 2038, mener vi at det er lite hensiktsmessig å regulere løsningen nå. Vi
foreslår derfor at dette sikres gjennom en rekkefølgebestemmelse, alternativt at det
utarbeides egen reguleringsplan for å sikre løsningen. En utvidelse av eks. plan vil bety
en forsinkelse i planbehandlingen på min. 4-5 mnd, noe som ikke er forenlig med vår
ønskede framdrift. Statens vegvesen ville i møtet forrige uke ikke godta noen av disse
løsningene, og vi ser derfor ikke annen utvei enn å gå videre med planbehandling og
gjennomføre mekling.»
Som følge av at det ikke er kommet til enighet rundt innsigelsespunktene kan ikke planen
egengodkjennes av kommunen. Videre behandling av planen har dermed to potensielle utfall; (1)
planen vedtas med anmodning om mekling på gjenværende innsigelsespunkter eller (2) planen
returneres til Nye Veier med føring om at innsigelsespunktene må imøtekommes.
Følgende merknad er mottatt som ikke omfattes av Nye Veiers oppsummering (vedlegg):
Arne Egil og Anita B. Gunnes i brev av 27.05.2019
Gunnes fremmer følgende oppsummerte punkter:
 «Et fast sperregjerder mot utmark og innmark etter E6. Sperre gjerder før/under
og etter anleggstiden.
 Over og under ganger så vi kommer frem og med vårt landbruks redskap ol. og
husdyrene. Ser det blir vilt overganger: her må det sett opp et enkelt mindre gjerde
så ikke sauene kommer over på feil side eller der det blir vei over lagt ned en
ferist m/grind.»
Vurdering
De foreliggende plandokumentene er ikke endret som følge av overenskomst i forbindelse med
innsigelser. Disse endringene settes som vilkår for godkjenning i likhet med øvrige endringer
som fremgår av vurderingen og innstillingen som følger under.
De fleste høringssvar er svart ut av Nye Veier i vedlagt dokument. Rådmannen vil kun vurdere
de punktene som medfører endringer i planen eller de merknadene som er kommet inn som ikke
er vurdert av Nye Veier. Ut over dette vurderer Rådmannen at øvrige merknader og innspill er
godt nok svart ut og vurdert av Nye Veier.
Mineralforekomster
Direktoratet for mineralforvalting (DMF) har i brev av 24.05.2019 gitt uttalelse til
reguleringsplanen. Uttalelsen inneholder to planfaglige råd som gjelder Midtre Gauldal
kommune. De planfaglige rådene gjelder etablert mineraluttak ved Solberg steinbrudd og
mineralforekomst ved Garli. I forbindelse med Solberg steinbrudd stilles det spørsmålstegn ved
følgend; «…ny arealbruk i vegplanen endrer forutsetningene for utvidelse av uttak i området
avsatt til råstoffutvinning i eksisterende plan, og at det må foretas en ny vurdering av om
konsekvensene for Solberg steinbrudd skal tas inn under prissatte konsekvenser…». Rådmannen
vurderer at de områdene av Solberg steinbrudd som blir berørt av planforslaget er for så vidt
små. Videre at området som reguleres fra råstoffutvinning til kombinert formål for samferdsel og
teknisk infrastruktur kan bli utvunnet som del av vegbyggeprosjektet. Rådmannen vurder på
bakgrunn av dette at det ikke er grunnlag for å kreve ytterligere utredninger på dette punktet.
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DMF påpeker videre at det er registrert en malmforekomst i området Garli. Samt at det ikke
fremgår av planens utredninger hvilke konsekvenser vegutbyggingen vil få for forekomsten.
Registreringen fremgår av NGU sine kart som to punktregistreringer. Ny E6 vil iht foreliggende
planforslag skjære igjennom registreringen slik den er lagt inn i malmdatabasen. Rådmannen
vurderer at det ikke er grunnlag for å kreve ytterlige undersøkelser for å belyse konsekvensene
for forekomsten. Dette begrunnes med at slike krav burde vært stilt tidligere i planprosessen,
samt at den nye vegen ikke vil være til hinder for fremtidige undersøkelser i høydedraget vest av
registreringen.
Kulturminner
Trøndelag fylkeskommune har i sin merknad til planen fremmet forslag til bestemmelser for hhv
hensynssone H570 og båndleggingssone H730. Både båndleggingssonen og hensynssonen
gjelder automatisk fredet kulturminne med Id 213966 (fangstgrop).
Fylkeskommunen foreslår følgende tekst til bestemmelse for båndleggingssone H730:
«Kulturminne id 213966 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme er
en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jmf
kulturminnelovens § 6.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra
kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før
arbeidet er planlagt igangsatt.»
Fylkeskommunen foreslår følgende tekst til bestemmelse for hensynssone – bevaring
kulturmiljø H570:
«Innenfor område for LL med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø – må det ikke
foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på
dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynsonen må gjøres rede for
særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).»
Nye veier har vurdert at Fylkeskommunens forslag til bestemmelse kan tas til følge og
Rådmannen støtter denne vurderingen.
Vilt
Flere høringssvar (samtlige hjorteviltvald i Midtre Gauldal kommune, Fylkeskommunen, Bane
NOR, Mattilsynet) omhandler vilt og usikkerhet om hvor effektive viltundergangene langs ny E6
vil være. Forholdet er inngående vurdert i saksframlegget i forbindelse med første gangs
behandling av planforslaget. Ved første gangs behandling ble det stilt vilkår om at følgende
bestemmelse skulle tas inn i planbestemmelsene:
«Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres.
Evalueringen skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet.
Konklusjonen i evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres
for å holde påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av
veganlegget. I evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i hele
planområdets utstrekning.»
Ved oversendelse av planutvalgets beslutning var ikke Nye Veier enige i utformingen av denne
bestemmelsen. Dette på bakgrunn av de krav som fremgår om påkjørselshyppighet og bindende
krav om tiltak. I samråd med administrasjonen ble det enighet om at Nye Veier omformulerte
bestemmelsen. Dette slik at planen kunne sendes på høring uten tap av tid, samt at det i
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forbindelse med høringen og offentlig ettersyn kunne fremkomme momenter som berørte vilt.
Omskrevet bestemmelse har følgende ordlyd:
«Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres.
Evalueringen skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet.
Konklusjonen i evalueringen legges til grunn for vurdering av eventuelle avbøtende
tiltak.»
Rådmannen vurderer først og fremst at det ikke har fremkommet nye momenter i forbindelse
med høringen som endrer forutsetningen for vurderingen som ble foretatt i forbindelse med
første gangs behandling. Videre vurderer Rådmannen at Nye Veiers omformulerte bestemmelse
for evaluering av vilttiltak er en svakere bestemmelse sett fra kommunens synsvinkel. Dette ved
at bestemmelsen ikke inneholder hvilket område som skal omfattes av evalueringen, samt at det
ikke fremgår hva som utløser krav til avbøtende tiltak. En bestemmelse uten konkrete krav vil i
ettertid være vanskelig å håndheve.
Av naturmangfoldlovens § 11 fremgår følgende:
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.»
På bakgrunn av naturmangfoldlovens krav, samt tiltakets størrelse og kostnadsomfang, vurderer
Rådmannen at det ikke er urimelig å opprettholde planutvalgets opprinnelige bestemmelse om
krav til evaluering og påkjørselshyppighet. Rådmannen vurderer at bestemmelsen bør
opprettholdes som besluttet i forbindelse med første gangs behandling.
Merknad fra Gunnes
Gunnes viser til at det må etableres sperregjerder og øvrige tiltak for å sikre ny veg for beitedyr.
Planbestemmelsene sikrer at det skal etableres gjerde langs hele den regulerte strekningen som
også dimensjoneres slik at bufe ikke kommer ut på ny E6. Planen tar ikke høyde for å hindre
ferdsel via vilt-under eller overganger. Dette skyldes at viltpassasjene må være åpne for å
fungere som tiltenkt, samt at behovene i landbruket vil variere med tiden. Rådmannen vurderer
på bakgrunn av dette at forholdene i merknaden er godt nok ivaretatt i det foreliggende
planforslaget. Og at tiltak for å hindre bufe i å benytte viltpassasjene må tilordnes lokalt av den
enkelte husdyreier. Slike tiltak vil være enklere å etablere etter at sammenhengende gjerde langs
ny E6 er etablert. Etableringen av ny E6 med gjerde vil dermed være en forbedring i så måte i
forhold til dagens situasjon.
Konklusjon
De innkomne merknadene er tatt til følge eller utredet, med unntak av innsigelse fra Statens
vegvesen. Rådmannen vurderer at planforslaget kan godkjennes med de endringer som fremgår
av innstillingen. Som følge av at det fortsatt foreligger innsigelse til planforslaget kan ikke
planen egengodkjennes og det må dermed anmodes om mekling. Eventuell mekling vil
omhandle innsigelsespunktene fra Statens vegvesen som det ikke er kommet til enighet om.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene,
østlig trasé (planID: 50272018001) med de endringer som fremgår av innstillingen. Saken sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272018001 detaljregulering E6 Ulsberg –
Vindåsliene, østlig trasé med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av
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innsigelse kan ikke planen egengodkjennes jmf plan- og bygningslovens § 5-6 og det anmodes
om mekling.
Det settes følgende vilkår:
 Endringer i planmaterialet som fremgår av Nye Veiers brev til Bane NOR av 05.07.2019
innarbeides
 Byggegrense langs offentlig veg tegnes inn i plankartet iht veglovens bestemmelser
 Ny planbestemmelse til hensynssone H570 og båndleggingssone H730 tas inn, i henhold
til vurderingen, som underpunkt (3) under henholdsvis punkt 4.2.1 og 4.3.1
 Planbestemmelse 2.6 underpunkt 4 endres i tråd med planutvalgets beslutning i
forbindelse med første gangs behandling

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 26.08.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene,
østlig trasé (planID: 50272018001) med de endringer som fremgår av innstillingen. Saken sendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 50272018001 detaljregulering E6 Ulsberg –
Vindåsliene, østlig trasé med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12. Som følge av
innsigelse kan ikke planen egengodkjennes jmf plan- og bygningslovens § 5-6 og det anmodes
om mekling.
Det settes følgende vilkår:
 Endringer i planmaterialet som fremgår av Nye Veiers brev til Bane NOR av 05.07.2019
innarbeides
 Byggegrense langs offentlig veg tegnes inn i plankartet iht veglovens bestemmelser
 Ny planbestemmelse til hensynssone H570 og båndleggingssone H730 tas inn, i henhold
til vurderingen, som underpunkt (3) under henholdsvis punkt 4.2.1 og 4.3.1
 Planbestemmelse 2.6 underpunkt 4 endres i tråd med planutvalgets beslutning i
forbindelse med første gangs behandling
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Forord
Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu kommune og
Midtre Gauldal kommune i Trøndelag fylke. Planområdet strekker seg fra krysset E6 og
riksvei 3 ved Ulsberg i Rennebu kommune til Fossemsbrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal
kommune.
Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny 4-felts E6 på strekningen.
Planforslaget er tilpasset den pågående utbyggingen av ny E6 nordover i Midtre Gauldal
kommune. Nye Veier vil gjennomføre utbyggingen av strekningen som en totalentreprise.
Nye Veier AS er tiltakshaver og konsulentfirmaet Sweco Norge AS er engasjert for å
utarbeide planforslaget og konsekvensutredningen. Det utarbeides en felles reguleringsplan
for Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune, men politisk behandling av
planforslaget utføres i de respektive kommunene uavhengig av hverandre.
Planforslaget består av denne planbeskrivelsen med vedlegg i tråd med vedleggslisten,
plankart og planbestemmelser. Nye veier har også utarbeidet en estetisk veileder som vil
følge prosjektet videre.

Del av E6 nord for Ulsberg i Rennebu kommune. Foto: Sweco 2018.
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Sammendrag
Formål
Formålet med planarbeidet er å få vedtatt et formelt grunnlag for å bygge ny E6 mellom
Ulsberg i Rennebu kommune og Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Den nye veien skal
sikre at fremtidig veitrafikk, omgivelser og miljø langs hele strekningen ivaretas på best mulig
måte. Veien skal gi bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for alle kjøretøy. E6 er i
dag hovedfartsåren mellom Østlandet og Trøndelag, og har også stor betydning for
lokaltrafikken knyttet til veien. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse i 2022/2023.
Medvirkningsprosess
Planarbeidet startet i desember 2017. Det har vært gjennomført oppstartsmøter med
kommunene, sendt ut varsel om oppstart, og planprogram har vært ute til offentlig ettersyn.
Planprogrammet ble vedtatt av Rennebu kommunene i juni 2018 og av Midtre Gauldal
kommune i august 2018. Det har vært gjennomført to åpne informasjonsmøter og møte med
grunneierne. Alle innspill er gjennomgått og vurdert.
Beskrivelse av planforslaget
Strekningen for ny E6 er 25 km lang, og av disse er 20 km planlagt som 4-felts motorvei med
fartsgrense 110 km/t.
Nord for Ulsberg og forbi Vindåsliene foreslås europaveien lagt i tunnel. Øst for Berkåk
bygges det nytt toplanskryss, hvor fv. 700 vil være en avgreining fra E6 vestover gjennom
Berkåk sentrum. Ved det nye Berkåkkrysset avsettes det store arealer til næring, som blant
annet skal inneholde en døgnhvileplass for vogntog. Planforslaget har for øvrig to alternativer
til trasé for fv. 700 gjennom sentrum av Berkåk, en nordlig og en sørlig. Løsning for
Ulsbergkrysset er foreløpig ikke valgt, og Nye veier har en prosess med Vegdirektoratet om
kryssalternativer. Ny E6 er for øvrig avkjørselsfri og alle lokalveier krysser veien planfritt.
På Ulsberg opprettholdes dagens busslommer på E6 og rv. 3, og det etableres en «park
&ride»-løsning for kollektivreisende, med gang- og sykkelvei til holdeplassene. I
toplanskrysset ved Berkåk opprettes det busslommer for på- og avstigning i både
nordgående og sørgående retning, i kombinasjon med ensidig innfartsparkering. Det blir
sammenhengende gang- og sykkelvei langs ny del av fv.700 mellom toplanskrysset og
Berkåk sentrum.
Lokalveier og skogsbilveier beholdes i størst mulig grad som i dag, men flere steder er
skogsbilveiene lagt om for å begrense antall krysningspunkt på E6. Langs E6 bli det etablert
flere konstruksjoner i form av bruer, kulverter og to tunneler som gjør det mulig for vilt,
beitedyr, landbruksdrift og friluftsliv m.m. å krysse veien. Det planlegges viltgjerder langs
store deler av europaveien, og som skal redusere risiko for påkjørsler.
Det er avsatt 12 områder for deponering av masser innenfor reguleringsplanen. 11 av
deponiene ligger i Rennebu kommune og ett i Midtre Gauldal kommune. Deponienes
beliggenhet går fram av plankartet.
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En rekke kraftlinjer krysser eller ligger parallelt med den nye traséen for E6, og omlegging
må vurderes. Brattset vannkrafttunnel med tilhørende tverrslag med portal blir berørt, og
planforslaget beskriver tiltak for å ivareta adkomst og dreneringshull.
Ny E6 kommer i konflikt med Rennebu skytter lag og Innset skytterlag sin skytebane i
Gammelstødalen. I samråd med skytterlagene har løsningen blitt at banen flyttes noe lenger
inn i Gammelstødalen, og hele anlegget bygges om.
Risiko og sårbarhet
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) har identifisert 28 uønskede hendelser. Ingen av de
identifiserte hendelsene er vurdert til å ha betydelig høy risiko, men det påpekes at det er
knyttet en del usikkerhet til vurderingene av hendelsene. Hendelsene omfatter bl.a. påkjørsel
av vilt, brann i tunnel, nærhet til jernbane, konflikt med høyspent og vannledninger.
Grunnforhold på deler av strekningen må undersøkes nærmere.
Virkninger av planforslaget
Nytte- kostnadsanalysen utført for strekningen Ulsberg – Vindåsliene viser at det vil bli en
positiv endring i totale ulykkeskostnader over analyseperioden på ca. 0,9 mrd. NOK
sammenliknet med dagens situasjon.
Planforslaget medfører at dagens trafikk gjennom Berkåk sentrum tas bort fra dagens E6. Ny
E6 gir potensiale for prioritering av myke trafikanter, og det gir mulighet for ny
boligbebyggelse i tilknytning til sentrumsområdet. Veirelatert næringsliv vil imidlertid bli
rammet av redusert trafikk, men det er satt av store areal ved nytt toplanskryss øst for
sentrum som muliggjør nyetableringer.
Det er utarbeidet to alternative løsninger for fylkesveg 700 gjennom Berkåk.
Reguleringsplanen har utarbeidet grunnlag for valg av løsning, og det skal fattes politisk
vedtak for en av løsningene i forbindelse med planprosessen.
Langs dagens E6 er det 296 boliger som har støyforhold som ligger over anbefalte
grenseverdier. Ved hjelp av langsgående skermingstiltak er det langs ny trasé beregnet at
det er 44 boliger som får støynivå over grenseverdi. For å påse at ingen boliger får innendørs
støynivå over grenseverdi, må alle bygg med beregnet støy ved fasade over Lden = 55 dB
vurderes for tiltak (lokale tiltak og/eller fasadetiltak) i totalentreprisen. Beregninger viser at
ingen boliger vil bli utsatt for luftforurensning over anbefalt grenseverdi.
Gjennomgangstrafikk og tungtrafikk gjennom Berkåk sentrum vil bli kraftig redusert, og for
barn og unge vil det oppleves tryggere å krysse dagens E6 på vei til og fra skole,
fritidsaktiviteter m.m. Planforslaget kan utover dette ikke sees å ha vesentlige innvirkninger
for barn og unges interesser.
For hvert av utredningstemaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturarv og naturressurser
er konsekvensene av ny E6 vurdert å bli middels negativ. For friluftsliv og bygdeliv er
konsekvensen i sum vurdert å bli noe negativ. Inkludert i grunnlaget for vurderingene er alle
planlagte veitiltak og tilhørende anlegg. Kort oppsummert er de viktigste konsekvensene
følgende:
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•

•

•

•

•

Ny E6 vil, sammen med allerede eksisterende teknisk infrastruktur, belaste
landskapet på en slik måte at landskapsbildet med dalførene vil fremstå som forringet
av veianlegget.
For naturmangfoldet vil veien bli en ny barriere for vilt. Veien vil også medføre inngrep
i naturbeitemark og myr og kunne påvirke naturverdiene i bekkekløfta der ny E6
krysser Stavå.
Når det gjelder kulturarv, vurderes tiltaket få størst negative konsekvenser for
kulturlandskapsnivået. Tiltaket vil bryte dagens veinett og forringe lesbarheten mellom
de registrerte kulturmiljøene og deres kontekst.
Begrepet naturressurser omfatter mange ulike ressurser; for jordbruk vurderes
planforslaget å medføre middels negativ konsekvens, i hovedsak som følge av tap av
fulldyrka jord; for mineralressurser vurderes konsekvensen å bli ubetydelig, mens for
vannressurser som drikkevannskilder kan det oppstå noe negativ konsekvens.
For friluftsliv og bygdeliv blir de viktigste ulempene at E6 vil danne en barriere
gjennom områder som i dag for en stor del er utmark og som benyttes til friluftsliv og
rekreasjon. Ny E6 vil også medføre trafikkstøy og noe luftforurensning til områder
som i dag ikke er utsatt for støy og støv. For bygdelivet vil det at E6-trafikken flyttes ut
av Berkåk sentrum i all hovedsak oppleves positivt.

En del skadeforebyggende tiltak er innarbeidet i planforslaget underveis i planleggingen, og
andre tiltak er tatt inn i forslag til reguleringsbestemmelser. Bl.a. inngår krav om hensyn til
kulturminner, vassdrag, jordbruk/matjord, håndtering av ytre miljø og landskapsplan i
reguleringsbestemmelsene.
For anleggsgjennomføringen er det lagt inn flere krav i reguleringsplanbestemmelsene, bl.a.
om plan for trafikkavvikling i anleggsperioden, begrensning av støy, forurensning til jord, luft
og vann.
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1

Bakgrunn

1.1 Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å få vedtatt et formelt grunnlag for å bygge ny E6. Den nye
veien skal sikre at fremtidig veitrafikk, omgivelser og miljø langs hele strekningen ivaretas på
best mulig måte. Den skal gi bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for alle
kjøretøy, bl.a. ved:
• Å redusere ulykkesrisiko på E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene
• Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for langdistansetransporter
• Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra E6 til lokalveisystem
• Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk.
Prosjektet E6 Ulsberg-Vindåsliene er en av fire strekninger i Nye Veiers portefølje for
Ulsberg–Melhus S. Strekningene omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus,
se Figur 1-1.

Figur 1-1 Nye Veiers kontrakter for utbygging av strekningen Ulsberg-Melhus (65 km). Delen av strekningen dette
planprogrammet omhandler er strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene. Kilde: nyeveier.no.

Prosjektet ligger nå øverst på Nye Veiers prioriteringsliste for strekningen Ulsberg – Melhus. I
forhold til forrige reguleringsplan har det vært fokus på å forbedre prosjektet gjennom å
oppfylle følgende målsettinger:
• Kostnadsreduksjoner (20 prosent) – med traséendringer, færre/endrede kryss,
kortere/ nye tunnelløsninger.
• Kortere reisetid med økt hastighet (mest mulig 110 km/t). Bedre trafikksikkerhet (med
fire felt og eventuelt doble tunnelløp).
• Kostnadsreduksjoner og økt hastighet er årsaken til at reguleringsplanen for E6 på
samme strekning vedtatt i 2016 ikke realiseres.
Følgende framdrift er skissert for delstrekningen Ulsberg–Vindåsliene:
• Byggestart: 2020
• Fullført: 2022/2023
Dagens E6 er en tofelts vei med varierende veiteknisk standard og kvalitet. Strekningen er
sterkt ulykkesbelastet og har stedvis nedsatt fartsgrense. I 2016 ble det vedtatt
reguleringsplan for ny 2-3-felts E6 på samme strekning i regi av Statens Vegvesen. Det skal
vurderes om reguleringsplanen oppheves for Rennebu kommune når ny plan vedtas. For
Midtre Gauldal kommune vil ny reguleringsplan erstatte forrige plan i sin helhet.
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Det er i tidligere prosesser utredet flere alternativer for E6, herunder kommunedelplan (KDP)
for Ulsberg – Løklia, og vedtatt reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene i 2016.
I denne prosessen utredes bare ett alternativ for ny E6. Planforslaget har imidlertid to
alternativer for trasé for forlengelse av fv. 700 mellom Berkåk sentrum og ny E6, se kap. 4.1
og 6.2.5.

1.2 Planområdet
Beliggenhet og dagens arealbuk
Planområdet ligger øst for dagens E6, og med unntak av ved Ulsberg, også øst for dagens
jernbane. Se illustrasjon av veilinja i Figur 1-2 og omriss av planområdet i Figur 1-3.
Planområdet og tilstøtende arealer består i hovedsak av utmarksterreng, spredte boliger,
gårdsbruk, landbruksområder, tettstedet Berkåk og grender som Ulsberg og Garli.
Planområdet berører en rekke mindre vassdrag som renner ut i Orkal og Ila/Gaula.
Dovrebanen og dagens E6 kommer stedvis i berøring med planområdet. I og nært
planområdet er det næringsvirksomhet i form av jordbruk, skogbruk og husdyrbeite, uttak av
mineralressurser og noen øvrige næringsarealer. Skytebane i Gammelstødalen og enkelte
turveier og løyper viktige for friluftsliv, ligger i planområdet.

Figur 1-2. Illustrasjon av foreslått veilinje E6 mellom
Ulsberg ogl Vindåsliene. Kilde: Sweco desember
2018.

Figur 1-3 Illustrasjon av planområdet (stipla linje).
Kilde: Sweco desember 2018.
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1.3 Forslagstiller, plankonsulent og organisering av planarbeidet
Nye Veier AS er tiltakshaver og konsulentfirmaet Sweco Norge AS er engasjert for å
utarbeide planforslaget. Det utarbeides en felles reguleringsplan for Rennebu kommune og
Midtre Gauldal kommune. Planforslaget har imidlertid to planidentiteter og et sett
reguleringsbestemmelser til hver av de to kommunene, og politisk behandling av
planforslaget utføres i de respektive kommunene uavhengig av hverandre.

1.4 Krav om konsekvensutredning og 0-alternativet
Det ble gjennomført oppstartsmøte med Rennebu kommune 13.12.2017 og Midtre Gauldal
kommune 09.01.2018. Den nye reguleringsplanen vil avvike fra gjeldende reguleringsplaner
på flere områder, og det ventes at planen gir vesentlige virkninger for miljø og samfunn. På
bakgrunn av dette stilles det krav til konsekvensutredning for reguleringsplanen.
0-alternativet (sammenligningsgrunnlaget) for kosenkvensutredningen følger dagens E6trasé på hele strekningen, med vedtatte reguleringsplaner og gjeldende kommuneplaner.
Detaljreguleringsplan for ny E6 Ulsberg – Vindåsliene vedtatt i Rennebu kommune og Midtre
Gauldal kommune 2016 skal ikke realiseres og inngår derfor ikke i 0-alternativet.

Figur 1-4 Berkåk sentrum, E6 og krysset med fv. 700. (Kilde: Google maps desember 2018).
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2

Planprosessen

2.1 Medvirkningsprosess
Planarbeidet startet i desember 2017 og oversikten i Tabell 2-1 viser gjennomført og planlagt
medvirkningsprosess.
Tabell 2-1 Oversikt over gjennomført og planlagt medvirkningsprosess pr. desember 2017.

Aktivitet

Rennebu kommune

Oppstartsmøte med kommunene
Møte med grunneiere
Planprogram - vedtatt lagt ut til offentlig
ettersyn/varsel om oppstart av
planarbeid med planprogram
Åpent informasjonsmøte om ny E6
Planprogram – frist for uttalelse
Planprogram – vedtak
Åpent informasjonsmøte om ny E6
Varsel om utvidelse av planområdet
Planforslag legges ut til høring
Planforslag – frist for uttalelse
Planforslag – vedtak

13.12.2017
24.04.2018
09.05.2018

20.06.2018
28.06.2018

Midtre Gauldal
kommune
09.01.2018
24.04.2018
04.05.2018

06.06.2018
20.06.2018
20.08.2018
19.11.2018
Desember 2018
Mars 2019
8 uker høringsfrist
Sommer 2019

Det har, i tillegg til det som går fram av tabell Tabell 2-1, vært gjennomført arbeidsmøter med
administrasjonen i kommunene og med ressurspersoner, lag og foreninger som har gitt
bidrag til konsekvensutredningsarbeidet.
Varsel om oppstart og planprogram
Til varsel om oppstart og planprogram har det kommet inn 22 uttalelser. I kap 10.1 er alle
uttalelsene oppsummert og kommentert av forslagsstiller/ Nye veier.
Planprogrammet er i 2018 politisk behandlet i både Rennebu kommune og Midtre Gauldal
kommune. Rådmannen i Rennebu utarbeidet en egen oppsummering med kommentarer til
merknader til selve planprogrammet. Denne oppsummeringen omfatter 11 av de 22
uttalelsene. Øvrige uttalelse omhandlet den videre planprosessen og ble derfor ikke
kommentert i denne omgang. I saksframlegget for den politiske behandlingen av
planprogrammet i Midtre Gauldal kommune ble ordlyden i forslagstiller/Nye veier sin
oppsummering og kommentarer lagt til grunn. Planprogrammene er allerede behandlet
politisk og oppsummeringene fra saksframleggene gjengis derfor ikke.

Rennebu kommune gjorde følgende vedtak om planprogrammet:
Kommunestyret vedtar å fastsette planprogram for detaljregulering med
konsekvensutredning E6 Ulsberg – Vindåsliene, som har vært på høring i
perioden 08.05.18 til 20.06.18, uten endringer.
Midtre Gauldal kommune gjorde vedtak om et vilkår som ikke er innarbeidet i
planprogrammet. Vedtaket var som følger:
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Midtre Gauldal kommune fastsetter planprogram for planId: 50272018001
Reguleringsplanen for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé med de konkretiseringer
som fremgår av Nye veiers kommentarer til innkomne merknader.
Det settes følgende vilkår:
•

Forholdet vedrørende utfordringen med kvaliteten på dagens E6,
stengehyppighet på tunneler på ny E6 og avstanden mellom på-/avkjøring av
nye E6 på utredes nærmere.

Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Vedtatt planprogram følger som vedlegg 4.
Varsel om utvidelse av planområdet
I desember 2018 ble det varslet mindre utvidelser av planområdet. Årsaken var bl.a. behov
for mer plass til anleggsgjennomføring flere steder, å inkludere et tidligere vedtatt deponi,
rundkjøring for fv. 700 i Berkåk sentrum og plass til å legge om skiløype sør for Rødåsen.
Frist for innspill i forbindelse med nytt oppstartsvarsel er 18.01.2019.

3

Planstatus og rammebetingelser

3.1 Nasjonale planer og føringer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen
Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPR-VV)
T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging
T-1520, Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar
Nasjonale mål om jordvern
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, Planlegging etter plan- og bygningsloven,
Versjon II 2016
Nasjonal Transportplan (NTP 2018-2029)
T-1497 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (2015)

3.2 Regionale planer og føringer
•

•

Felles fylkesplan Trøndelagsplan 2018 – 2030 (høringsutkast 31.08.2018)
(Fylkestinget skal vedta planen i desember 2018, og være førende for alle andre
planer og strategier for Trøndelag).
Regional transportplan Midt-Norge 2014-2023,
o Delstrategi vei vedtatt sendt på høring 26.04.2018
o Handlingsprogram samferdsel, vedtatt desember 2017

Oversikt over øvrige relevante regionale planer ligger på Trøndelag fylkeskommune sine
hjemmesider.
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3.3 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner
Rennebu kommune
Kommuneplanens arealdel for
Rennebu 2013 – 2025 ble vedtatt
20.11.14 og samfunnsdelen vedtatt
20.10.13.
KDP E6 Ulsberg – Berkåk – Løklia
med konsekvensutredning ble
vedtatt 19.9.2013 i Rennebu
kommune og 18.11.2013 i Midtre
Gauldal kommune, og er utarbeidet
med bakgrunn i planprogram som
ble fastsatt av Rennebu og Midtre
Gauldal kommunestyrer.
Kommunedelplanen ble utarbeidet
for ett hovedalternativ og tre
sekundære alternativer som ble
konsekvensutredet. Utredningen
konkluderte med at
hovedalternativet med E6 i tunnel
via Berkåk sentrum er det beste
alternativet for framtidig linje for E6,
se Figur 3-1.

Figur 3-1: Kommunedelplan E6 Ulsberg - Berkåk - Løklia,
vedtatt 19.9.2013 i Rennebu kommune og 18.11.2013 i Midtre
Gauldal kommune.
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Midtre Gauldal kommune
Kommuneplanen for Midtre Gauldal
2010 – 2022 ble vedtatt 26.4.2010.
Kommuneplanens arealdel viser E6
i dagens trasé, se Figur 3-2.
For strekningen mellom
kommunegrensa ved Garli og til
Løklia vil kommunedelplan for E6
Ulsberg – Berkåk – Løklia gjelde
foran kommuneplanen.
Den nye E6-traséen nord for Løklia
og til Vindåsliene vil gå gjennom
arealer avsatt til LNFR- områder i
kommuneplankartet. Videre er Ila
med kantsone angitt som «Båndlagt
etter annet regelverk».

Figur 3-2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Midtre
Gauldal kommune 2010-2020. Arealplandelen ble vedtatt før
kommunedelplan Ulsberg – Berkåk – Løklia, og denne fremgår
derfor ikke på plankartet.

3.4 Gjeldende reguleringsplaner
3.4.1

Rennebu kommune

Rennebu kommune (listet opp fra sør mot nord):
• Planid. 2014002 Detaljreguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene
• Planid. 2006007 Riksveg 3 Gullikstad – Ulsberg, Rennebu kommune
• Planid. 2001002 Reguleringsplan Rennebu Granitt
• Planid. 1995003 Reguleringsplan Skamferseter stenbrudd – statsskog gnr. 87/3
• Planid. 1983003 Reguleringsplan Gammelstødalen skytebane
• Planid. 1981001 Reguleringsplan Postmyran Industriområde
• Planid. 1982001 Berkåk sentrum
• Planid. 2010020 Reguleringsplan Berkåk sentrum vest 2
• Planid. 2004001 Berkåk sentrum vest 2
• Planid. 2013006 Detaljreguleringsplan Buvatnet
• Planid. 1995001 Reguleringsplan Røåsen hytteområde
Pågående reguleringsarbeid innenfor planområdet:
• Rennebu kommune har 14.10.2015 varslet oppstart av planarbeid og lagt ut
planprogram for områderegulering for Berkåk sentrum. Arbeidet med sentrumsplanen
ble stanset av rådmannen i påvente av ny prosess for E6. Planarbeidet har nå startet
opp igjen, og planprogrammet legges nå ut til offentlig ettersyn.
• Berkåk park Planid. 2017001.
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3.4.2

Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune (listet opp fra sør mot nord):
• Planid. 2015002 Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene
• Planid. 1995001 Reguleringsplan Garli kryssingspor
• Planid. 2015002 Solberg steinbrudd og deponi
• Planid 2001010 E6 Kvislbakken – Vindalsliene
• Planid 2004002 E6 parsell Vindalsliene - Fossum
Pågående reguleringsarbeid innenfor planområdet:
• Antas ingen pågående reguleringsplanarbeid innenfor planområdet
Ny reguleringsplan for E6 erstatter gjeldende reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene
vedtatt i Midtre Gauldal kommune i 2016 (Planid. 2015008).

4

Tidlige utredninger for fv 700 og etablering av ny skytebane
Som grunnlag til reguleringsplanarbeidet er det gjort overordnede vurderinger for omlegging
og forlengelse av fv 700. I tillegg er det gjort vurderinger i forhold til omlegging eller flytting av
dagens skytebane ved Gammelstødalen. Resultat fra disse vurderingene er gjengitt i egne
rapporter. For fv 700 er det to alternativer som er tatt med videre i konsekvensutredningen,
mens for etablering av ny skytebane er det kun justering av dagens løsning som er
konsekvensutredet.

4.1 Tilknytning mellom ny E6 og fv.700 gjennom Berkåk
Det ble i september 2018 utarbeidet et silingsnotat med vurdering av alternative veier for
tilknytning mellom ny E6 og fv. 700 gjennom Berkåk sentrum. Tre alternativer ble nærmere
vurdert etter ulike kriterier, og Rennebu kommune har ønsket at to av alternativene, alternativ
1 (Nord) og alternativ 3 (Sør), tas inn i planforslaget og legges ut til offentlig ettersyn. Notatet
følger som vedlegg 5, og de to alternativene som fremmes i planforslaget er nærmere omtalt
i kap. 6.2.5.

4.2 Etablering av ny skytebane
Ny E6 kommer i konflikt med Rennebu og Innset skytterlag sin skytebane i Gammelstødalen.
Det ble først vurdert flytting til et helt annet sted, men i samråd med skytterlagene ble det
konkludert med at ombygging av eksisterende bane er et bedre alternativ. Totalt er det
vurdert 7 hovedalternativer for ombyggingen, med en rekke delalternativer. På grunn av ny
E6 må skytebanen flyttes noe østover. Ved en ombygging er tre forhold helt avgjørende;
støy, sikkerhet og skytetekniske kriterier. Disse tre forholdene er lagt til grunn for vurderingen
av de ulike alternativene. Alternativet som er valgt, er funnet å være det best egnede etter en
samlet vurdering. Se nærmere omtale i kap. 6.15.
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5

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1 Eksisterende vei og trafikk
Veistandard, kryssløsninger og avkjørsler
E6 er i dag hovedfartsåren mellom Østlandet og Trøndelag, samtidig har den også stor
betydning for lokaltrafikken i området. I tillegg til at en rekke lokalveier fører inn på E6, har
den også to viktige knutepunkt på strekningen. Dette gjelder kryss mot rv. 3 på Ulsberg og
mot fv. 700 i Berkåk sentrum.
Dagens vei går til dels parallelt med elvene Orkla og Ila gjennom planområdet og har ingen
tunneler. Veien har generelt dårlig standard med krappe og smale kurver, og med en
veibredde som varierer fra i underkant av 7 meter til rundt 9 meter i de krappeste kurvene.
Strekningen har hele veien to kjørefelt og varierende fartsgrense fra 50 til 80 km/t. I tillegg til
mange avkjørsler og tidvis dårlig sikt, er dette med på å svekke trafikksikkerheten på denne
strekningen. Det har opp gjennom årene vært registrert en rekke trafikkulykker med drepte
og hardt skadde på denne strekningen.
Tabell 5-1 Eksisterende årsdøgntrafikk (ÅDT) og fremskrevet situasjon for 2050. Kilde; Nye Veier
(trafikkberegning av Cowi)

Strekning

Eksisterende E6
Lengde
ÅDT 2017
(km)
(Kjt/døgn)
11,8
5 170

Ulsberg –
Berkåk
Berkåk 15,8
Vindåsliene

5 100/
4 790

Ny E6
Lengde
(km)
11,3

ÅDT 2042
(Kjt/døgn)
8 400

14,0

8 660

Veistandard
(Dim.klasse)
H5 (2013)
H3 (2018)
H3 (2018)
H5 (2013)

Fartsgrense
(Km/t)
80/90 km/t
110 km/t
110 km/t
80/90 km/t

Tilgjengelighet for gående og syklende
I dag er det gang- og sykkelvei langs dagens E6 fra Nygård, via Berkåk sentrum og til
Berkåksløkkja ved Buvatnet.
Kollektivtilbud
Berkåk stasjon er kollektivknutepunkt med jernbane og busstilbud. Dovrebanen har stopp på
Berkåk stasjon med 5 avganger daglig i hver retning Oslo – Trondheim.
Det går fire regionbussruter i planområdet:
• Fjordekspressen NW431 Bergen – Berkåk – Trondheim har én daglig avgang i hver
retning fra Berkåk.
• Buss 135 Tynset – Berkåk – Trondheim har to daglige avganger i hver retning.
• Buss 460 Berkåk – Meldal – Orkanger har tre daglige avganger i hver retning.
• Buss 480 Oppdal – Berkåk – Støren/Trondheim har seks daglige avganger i hver
retning.
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5.2 Trafikkulykker
Totalt er det registrert 62 trafikkulykker med personskade på strekningen Ulsberg –
Vindåsliene i perioden 2010 – 2018. Det er registrert 51 antall lettere skadet, 5 antall alvorlig
skadet, 2 meget alvorlig skadet og 1 drept. Den dominerende ulykkestypen er enslig kjøretøy
som kjører utfor veien, som utgjør 50 % av ulykkene. Møteulykker utgjør 24 % av de totale
ulykkene. De øvrige ulykkene er i forbindelse med kryss og avkjørsler, forbikjøring, velt i
kjørebanen (MC) og forbikjøring.
Det er kun møteulykkene som har de alvorlige personskadegradene og det er fem av disse
ulykkene som har registert en skadegrad som er mer alvorlig enn lettere skadd.

Figur 5-1: Oversikt over antall ulykker i perioden 2010-2018. (Kilde: NVDB, 05.12.2018).

Side 18 av 73

200

DETALJREGULERING FOR E6 ULSBERG – VINDÅSLIENE I RENNEBU KOMMUNE OG MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

Figur 5-2 viser normalt risikonivå for ulykker på ulike veityper, og viser at motorveier skiller
seg ut som veiene med de laveste ulykkestallene og med de laveste skadekostnadene per
kjøretøykm.

Figur 5-2: Normale ulykkesfrekvenser og skadekostnad per kjøretøykilometer ved normal og god standard.
Tallene gjelder riksveger og alle ulykker (både i kryss og på strekning) (Kilde: Hb 115, Analyse av ulykkessteder,
vedleggsdel. Statens vegvesen).

5.3 Støy
Langs dagens E6 er det tettbebyggelse gjennom Berkåk, og ellers spredt bebyggelse.
Fartsgrensen varierer fra 50 km/t gjennom Berkåk til 80 km/t utenfor bebygde områder. Det
er gjort støyberegninger for prognoseår 2042 med ÅDT og tungtrafikkandel tilsvarende som
estimert ved ny situasjon/ny trasé, men med samme fartsgrenser som de er i dag (dagens
trasé). For detaljer rundt hva som ligger til grunn for støyberegningene vises det til egen
støyrapport. Se vedlegg 6.
Det er beregnet at det langs dagens veitrasé er 296 støyfølsomme bygninger (for varig
opphold, boliger eller fritidsboliger) som vil ha støynivå over grenseverdi Lden = 55 dB (år
2042 ved 0-alternativ). Av disse er det 68 som har støynivå Lden = 68 dB eller mer, og
dermed er aktuelle for kartlegging med hensyn på eventuelle fasadetiltak etter
forurensningsforskriften.
Dagens støysituasjon går fram av støykart utarbeidet til støyutredningen, vedlegg 6.

5.4 Luftkvalitet
Det er gjort spredningsberegninger for prognoseår 2042 i dagens E6-trasé. Beregningene er
gjort med bakgrunn i fremskrevet ÅDT og tungtrafikkandel tilsvarende som estimert ved ny
situasjon/ny trase, men med samme fartsgrenser som i dag. For detaljer rundt hva som ligger
til grunn for beregningene vises det til egen rapport for luftforurensning, se vedlegg 7.
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Beregningene viser at fire boliger vil ligge i rød luftforurensning med hensyn på årsmiddel
NO2. To boliger vil ligge i rød og to boliger vil ligge i gul luftforurensningssone med hensyn på
svevestøv, PM10. Fem boliger vil ligge i gul luftforurensningssone med hensyn på
vintermiddel NO2.

5.5 Grunnforhold
Planområdet ligger over marin grense, og grunnforholdene består hovedsakelig av
morenemasser med varierende tykkelse, stedvis med innslag av torv og myr.
Berggrunnen i området er del av Trondheimsdekkekomplekset og Guladekket som utgjør
den øvre dekkserien i Trondheimsområdet. Dekkene består hovedsakelig av metamorfe og
sedimentære bergarter som grønn silt, grønnstein, gråvakke, fyllitt, kvartsitt samt
dypbergarter som granodioritt (Trondhjemitt) og granodioritt (Opdalitt).
I forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for E6 vedtatt i 2016, ble det gjennomført
en rekke grunnundersøkelser og ingeniørgeologisk feltkartlegging. Veitraseen blir nå endret,
og det er gjennomført supplerende kartlegging og undersøkelser i områder som er vurdert
som viktige å kartlegge av hensyn til sikkerhet for drift og anleggsgjennomføring.
Se geoteknisk rapport vedlegg 8.

5.6 Hydrologi og flomforhold
På strekningen mellom Ulsberg og Berkåk går eksisterende E6 på østsiden av elva Orkla.
Siden veien ligger i ei bratt li, høyt over elva, påvirker ikke elva veien på denne strekningen.
Veien krysser noen mindre bekker og Stavåa. Sistnevnte krysser under veien i en dyp dal
med fjell i bunnen. Elva Ila går på østsiden av dagens E6 mellom Halland og Fossemsbrua.
Flere mindre bekker krysser veien i stikkrenner og kulverter. Det er ikke registrert
vannrelaterte problemer knyttet til disse vassdragene.

5.7 Kraftanlegg
TrønderEnergi Nett har to høyspentledninger (luftlinjer) som krysser over eksisterende E6
sør for Berkåk. Gauldal Energi har lavspentkabler som krysser ny E6 ved Garli og Løklia.
Kvikne Rennebu kraftlag har lavspentkabler som krysser E6 en lang rekke steder. Videre har
Telenor kryssende kabler flere steder. Brattset kraftverk ligger ved Orkla sør for Berkåk. Ny
E6 vil krysse både kraftlinjer og tunnel til kraftverket.

5.8 Landskapsbilde
Etter NIJOS sitt nasjonale referansesystem for landskap, er planområdet definert som
landskapsregion 27; dal- og fjellbygder i Trøndelag. Typisk er en dal med markert U- eller Vform. I dalbunnen ses gjerne en stor elv, samt skog, jorder og en hovedvei. Tun og innmark
ses ofte på terrasser halvveis opp i lia. Dette er særlig markert mellom Ulsberg og Berkåk der
E6 ligger på knekkpunktet for elvedalen med Orkla i dalbunnen. Fra dagens E6 er det godt
utsyn over til Havdal og vestsiden av dalføret, der gårdsbebyggelsen preger landskapsbildet
med brattlendt innmark og beiter. Gårdsanleggene bidrar til en positiv visuell opplevelse av
kulturlandskapet.
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5.9 Barn og unges oppvekstvilkår
På vestsida av dagens E6 i Berkåk sentrum ligger barneskole, ungdomsskole, idrettsanlegg
og barnehage med heldagstilbud for barn 0-6 år for barn og unge i Rennebu kommune. I
Berkåk sentrum kan barna og andre myke trafikanter krysse under dagens E6 via gang- og
sykkelvei lagt i kulvert. Ved Buvatnet er det tilrettelagt badeplass og sandvolleyballbane som
benyttes av barn og unge.
Barn i delen av planområdet som ligger i Midtre Gauldal kommune sokner til Soknedal skole
(1-7 skole). Ved skolen er det også gymsal, kunstgressbane, svømmebasseng og
barnehage. Ungdomsskoleelever tilhører skolekrets for Støren ungdomsskole.

5.10 Friluftsliv og bygdeliv
Dagens E6 går gjennom Berkåk sentrum, og på vestsiden ligger de fleste offentlige
sørvisfunksjonene, som sykehjem, skoler, idrettsanlegg og rådhus. På begge sider av veien
ligger det detaljhandel, industri og bensinstasjon. I Berkåk sentrum ligger også flere
boligområder, fordelt på begge sider av dagens E6 og jernbanen. Langs resten av dagens
E6 er bebyggelsen spredt. Det er mange attraktive friluftsområder i nærheten av
boligområdene på Berkåk, og blant annet Buvatnet, se Figur 5-3. Jakt og friluftsliv foregår i
storparten av utmarka i utredningsområdet. Ut over dette er det flere turløyper som går på
kryss og tvers i planområdet. I Gammelstøldalen, ca. 3,8 km sør for Berkåk, er det skytebane
(se også eget kap. 6.15).

Figur 5-3 Buvatnet med statlig sikra og popuært friluftsområde nord for Berkåk. Foto: Sweco juli 2018.

5.11 Naturmangfold
Naturen på den berørte strekningen er i stor grad preget av skogsdrift i form av plantefelt og
hogstfelt. Områder med særlig verdi for naturmangfold er derfor begrenset. Det er imidlertid
registrert fire verdifulle naturtyper i utredningsområdet. Dette er to lokaliteter med
naturbeitemark, én bekkekløft og én rikmyr.
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Det finnes også arealer med myr som i utgangspunktet ikke er definert som viktige
naturtyper, men som bidrar til å skape variasjon i det biologiske mangfoldet i planområdet.
Myr har også en viktig funksjon i forhold til lagring av CO2 og andre klimagasser.
Det finnes noe skog av høy alder, men ingen områder er så store at de avgrenses som
viktige naturtyper. I gammelskog med mye død ved og gamle trær er potensielle leveområder
for sjeldne moser og lav som kan være oppført på den norske rødlista.
Fremmede arter er arter som er uønskede i den norske naturen. Den fremmede arten
hagelupin ble registrert flere steder ved Berkåk sentrum.
De vidstrakte barskogsområdene øst i planområdet er viktige leveområder for hjortevilt. Det
er gode beiteområder, og viltet har både daglige og sesongmessige trekk på tvers av dalen.
Elvene og bekkene i planområdet sør for Berkåk drenerer til Orklavassdraget. Orkla er lakseog sjøørretførende opp til ca. 1,5 km nord for Ulsberg. Det går imidlertid ikke laks og sjøørret
opp i noen av sideelvene som krysses av E6. Vannskillet mellom Orkla- og Gaulavassdraget
går ved Berkåk, og alle sidebekker nord for Berkåk drenerer til Buvatnet/Bjørbekken og Ila,
som er en del av Gaulavassdraget. Gaulavassdraget er vernet i Verneplan IV for vassdrag.
Nedre del av Ila er lakseførende opp til Fossemsbrua i Soknedal. Både Orkla- og
Gaulavassdraget er nasjonale laksevassdrag. I slike vassdrag skal det skal tas ekstra
hensyn til villaksen, og tiltak som kan skade laksen skal unngås.
Vannkvaliteten og det økologiske tilstanden i vannforekomstene i planområdet er i følge
vann-nett.no stort sett god. Skauma og Stavåa, sør for Berkåk, er imidlertid karakterisert som
en sterkt modifisert vannforekomster grunnet redusert vannføring som følge av
kraftproduksjon. Skauma er i tillegg påvirket av gruveforurensning fra Unndal verk.
Se nærmere beskrivelse i konsekvensutredning for naturmangfold, vedlegg 20.

5.12 Kulturarv
Dalførene i utredningsområdet er noen av de viktigste dalførene for ferdsel mellom
Trøndelag og Sør-Norge og mellom innlandet og kysten. Det har vært ferdsel her i
uminnelige tider, og det er registrert en rekke eldre veifar og kulturminner knyttet til
utnyttelsen av naturressursene, som vilt, skog og myrmalm. Blant annet går pilegrimsleden til
Nidaros på motsatt side av dalføret. Mange av de registrerte fangstanleggene med
dyregraver har høy alder, og er fredet.
Den store tilgangen på skog har vært vesentlig for de nærmest industrielle kullfremstillingsog tjæreproduksjonsanleggene i området. Ingen av disse anleggene er automatisk fredete,
(eldre enn 1536). Det store antallet av miler tyder på eksport av tjære og kull. Det er ikke
mange registrerte tufter i disse anleggene, noe som tyder på at det er lokalbefolkningen i
området som har stått for arbeidskraften. Skogen har også vært viktig i produksjon av jern.
Det er ikke registrert mange spor etter eldre fast bosetning innenfor området, slik som
hustufter og gravminner, til forskjell for områder nord for det gjeldende planområdet. En
mulig årsak kan være at dette området ikke har hatt den mest attraktive jordbruksjorda, eller
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at det har vært lang brukskontinuitet på de gårdstunene som er her i dag. Selv om området
ikke har de store gårdene som områdene lenger nord, har trolig de rike utmarksressursene
gitt relativt gode levekår. Mange av gårdene har bevart eldre bebyggelse med større
bolighus etter den velkjente trønderlån-tradisjonen med flere sammenhengende laftede
tømmerstover.
Dagens veifar som går mellom de registrerte kulturmiljøene, både tunmiljø og miljø med ikkefredete utmarksminner, er trolig av høy alder. De binder kulturlandskapet sammen. Det er
samme type kulturmiljøer som er registrert langs hele planområdet og dets influensområde.
Den blandede variasjonen mellom tunmiljø og de nære lokalitetene for tjærebrennings- og
kullfremstillingsanlegg, samt fangstanlegg og jernvinneanlegg skaper et lappeteppe som er
tolket å skape et helhetlig kulturlandskap som følger hele østsiden av dalføret.
I forbindelse med planleggingen av ny E6-trasé har fylkeskonservatoren utført arkeologisk
registrering i området, og dermed oppfylt krav om registrering i henhold til Kulturminnelovens
§ 9, se vedlegg 9. Fagutreder for kulturarv har også gjennomført befaring og registrert
helhetlige kulturmiljø innenfor planområdet og dets influensområde. I alt ble det registrert 41
kulturmiljø av ulik alder, art, tilstand og størrelse. Se konsekvensutredning kulturarv, vedlegg
21.

5.13 Naturressurser
Det er i dag større og mindre arealer av dyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar jord i
utredningsområdet. Det finnes betydelige arealer skog, i hovedsak på lav og middels bonitet,
men også med innslag av skog med høy bonitet. Det er ellers en del myr i utrednigdområdet.
Beitebruken i dag er godt tilpasset situasjonen med dagens E6, og det er
utmarksbeitearealer i store deler av utredningsområdet.
I utredningsområdet foregår det jakt på både storvilt og småvilt. Fiskekort for innlandsfiske
selges innenfor Rennebu fellesområde. Ingen fiskevann ligger i selve planområdet, Orkla og
lla ligger utenfor planområdet, og det er ikke registrert fiskeplasser i vassdragene som
krysser utredningstraseen.
Av registrerte mineralforekomster i og nær utredningsområdet i Rennebu kommune finnes
naturstein (trondhjemitt) langs Tosetveien. Forekomsten utvinnes kommersielt av Rennebu
granitt. Langs Tosetveien er Skamfersæter steinmassetak i drift. I Midtre Gauldal kommune,
nordøst for Løklia, foregår uttak av steinmasser i Solberg steinbrudd.
Igla vannverk ligger i utredningsområdet, og flere har private drikkevannskilder. Vassdrag i
området benyttes som drikkevann for husdyr på beite. I og nær utredningsområdet er det
flere grunnvannsborehull.
Se nærmere beskrivelse i konsekvensutredning for naturressurser, vedlegg 22.
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Figure 5-4 Utmarksbeite og innmarksbeite ved Gjelhaugen I Rennebu kommune. Foto: Sweco, juli 2018.
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6

Beskrivelse av planforslaget

6.1 Prosjekteringsgrunnlag for reguleringsformålene
Reguleringsformålene går fram av plankartet og planbestemmelsene og refereres derfor ikke
nærmere her.
Det er utarbeidet tekniske tegninger som grunnlag for reguleringsplanen i form av plan- og
profiltegninger av hovedvegen (C-tegninger), plan- og profiltegninger for sideveger (Dtegninger) og normalprofiltegninger (F-tegninger). Dette har gitt føringer for omfang og
utstrekning av arealformål til samferdselsanlegg. Det må påregnes noe justeringer av
veggeometri ved videre detaljprosjektering av veganleggene, eventuelle justeringer skal
holde seg innfor arealene regulert til samferdselsformål.
Det er ikke utarbeidet forprosjekt for konstruksjoner i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. I reguleringsplanen er det regulert bestemmelsersområder med
vilkår for utforming, hvor det tillates å etablere samferdselskonstruksjoner. Konstruksjonene
må holde seg innenfor områder regulert til samferdselsformål, men kan variere i type,
størrelse og omfang.

6.2 Samferdselsanlegg
6.2.1

Kort beskrivelse av veitraseen

Veilinja er illustrert i figuren nedenfor, og går fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene
i Midtre gauldal kommune.

Figur 6-1 Nye Veiers kontrakter for utbygging av strekningen Ulsberg-Melhus (65 km). Delen av strekningen dette
planprogrammet omhandler er strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene. Kilde: nyeveier.no.

Fra kryss ved Ulsberg vil ny E6 gå nordover og inn i Ulsbergtunnelen. Ved utgang av
tunnelen vil den nye traséen gå øst for, og betydelig høyere i terrenget i forhold til
eksisterende vei. Etter tunnelen går veien over i 4 felt, som beholdes helt frem til
Vindåslitunnelen. Videre nordover ligger den veitrasseen tilnærmet parallelt med og øst for
jernbanen frem til elva Skauma, et kort stykke sør for Berkåk. Her krysser veien elva på bru
og går videre øst for og utenom Berkåk sentrum.
Nord-øst for Berkåk etableres det et nytt toplanskryss som vil koble dagens E6 til ny E6 i
form av en forlengelse av fv. 700 (se nærmere omtale i kap. 6.2.5). Dette blir eneste på- og
avkjøringsmulighet på E6 mellom Ulsberg og Soknedal.
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Traséen fortsetter så videre på østsiden av Buvatnet og følger langsetter dagens
Træthaugvei frem til Bjørkåsen. E6 krysser her Vadløkkbekken på ei større bru. Fra
Bjørkåsen blir veien liggende tilnærmet parallelt med jernbanen frem til Vindåslitunnelen.
Ved Bjørset går veien inn i en tunnel på ca. 2 km før den kommer ut nederst i Vindåsliene.
6.2.2

Veisystem

I forbindelse med høring av ny vegnormal (N100) har Statens vegvesen og Nye Veier blitt
enige om at det bør utredes en smal fire-felts motorveg med fartsgrense 110 km/t. Brev
vedrørende dette ble sendt fra Statens vegvesen til Samferdselsdepartementet i desember
2018. En slik ny standard for hovedveger i ÅDT- intervallet 6 000-12 000 er aktuell for både
statlige og fylkeskommunale veger der man ønsker høy standard og høy fart, for eksempel
for å binde sammen byer eller utvikle regioner ved bruk av smale motorveger. Dette arbeidet
er ikke fullført, men det er aktuelt at E6 Ulsberg – Vindåsliene kan bygges ut som smal firefelts veg med bredde 20 m. Regulert vegbredde er 23 m.
Det er regulert ca. 25 km ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene. Av disse er 20 km planlagt
som 4-felts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Strekningen er prosjektert med grunnlag i
standardklasse H3 – nasjonal hovedvei fra høringsutgave håndbok N100 (2018). Veien vil ha
tverrprofil som vist i figur 6-1.

Figur 6-1: Tverrprofil for H3, veibredde 23 m (Håndbok N100 Høringsutgave, 2018).

Veien er regulert med totalt 23 meter vegbredde. Det tas høyde for rekkverksbehov langs
hele strekningen, og det er derfor langt på et rekkverksrom på 1m innenfor arealet regulert til
annet vegformål.
Fra Ulsberg og gjennom Ulsbergtunnelen, samt fra Vindåslitunnelen og nordover, reguleres
veien etter veistandard H5 fra N100 (2014). Her vil veien ha 3 felt, fartsgrense 90 km/t og
tverrprofil som vist i figur 6-2. I tunnelene skiltes hastigheten til 80 km/t. Det blir dermed et
systemsprang i vegnettet ved overgang fra 110 km/t til 90 og 80 km/t som må vies spesiell
oppmerksomhet ved detaljprosjekteringen.
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Figur 6-2: Tverrprofil for H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75m + 2 meter rekkverksrom (Håndbok N100, 2014).

Strekningen i og ved Ulsbergtunnelen vil ha to nordgående felt. I Vindåsliene vil kjørende i
sørgående retning disponere to felt. Det er også regulert og tatt høyde for et fremtidig løp
nummer to på Vindåslitunnelen. Når dette blir realisert, avhenger av trafikkmengden i
fremtiden.
Strekningen dimensjoneres for modulvogntog (MVT). Kryss dimensjoneres for vogntog (VT)
og kjøremåte A, mens MVT sikres fremkommelighet ved bruk av overkjørbart areal. Veien vil
ha midtdeler m/rekkverk på hele strekningen, og det legges opp til sammenhengende
belysning på hele strekningen fra Ulsberg til Vindåsliene. Med grunnlag i begrensede
grunnundersøkelser langs den sørlige delen av traséen, er det valgt å gå konsekvent med
1:2 skjæring i sideterreng. Detaljutforming av fyllinger og skjæringer må vies spesiell
oppmerksomhet i forbindelse med videre detaljprosjektering.
6.2.3

Drenering

I reguleringsplanen er det satt av tilstrekkelig areal til at vegen kan bygges med åpen
drenering, noe som gir reguleringsplanen en robusthet i forhold til hvor mye areal som
reguleres til samferdselsformål. Etter håndbok N200 må det til denne vegklassen som
utgangspunkt benyttes lukket system for drenering. System for drenering og
overvannshåndtering skal prosjekteres i forbindelse med totalentreprisen av prosjektet.
E6 blir liggende inntil jernbanelinjen på store deler av strekningen, og det må vies spesiell
oppmerksomhet i forhold til at drenering av E6 ikke skal være til ulempe for eksisterende
stikkrenner under jernbanen, eller for øvrig nedstrøms overvannssystem.
6.2.4

Kryssløsninger

Ulsbergkrysset
Løsning for Ulsbergkrysset er foreløpig ikke valgt, og det pågår en søknad mot
Vegdirektoratet om etablering av rundkjøring i krysset mellom E6, riksveg 3 og
omkjøringsvegen (dagens E6). For å ivareta fleksibilitet i løsningsforslaget er områdene ved
Ulsberg regulert til kombinert formål for samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Endelige
detaljer vedrørende kryssutforming avklares i forbindelse med totalentreprisen av
veganlegget.
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Toplanskryss ved Berkåk
Øst for Berkåk bygges det nytt toplanskryss, hvor fv. 700 vil være en avgreining fra E6
vestover gjennom Berkåk sentrum. Både på øst- og vestsiden av E6 avsettes det arealer til
næring. I teknisk plan til reguleringsplanen er toplanskrysset foreslått utformet som et
tradisjonelt ruterkryss. Mindre justeringer av løsningene kan forekomme i forbindelse med
totalentreprisen, men eventuelle justeringer må holde seg innenfor arealene regulert til
samferdselsformål. Ettersom det er ønskelig å beholde en del fleksibilitet i løsingsforslaget er
området regulert til kombinert formål for samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Veglinje og
vegens sideareal kan forskyves innenfor disse arealene.

Figur 6-2: Nytt toplanskryss ved Berkåk. (Sweco Norge AS, 22.02.2019).

Ny E6 er for øvrig avkjørselsfri og alle lokalveier krysser veien planfritt.
6.2.5

Fylkesveg 700 gjennom Berkåk

Dimensjoneringsgrunnlag
Fylkesveg 700 skal forlenges fra Berkåk sentrum og tilknyttes E6 i toplanskrysset. Dette er
en av de viktigste fylkesvegene i Trøndelag og benyttes i stor grad som eksportveg for
tungtrafikk. Det er derfor viktig at fylkesvegen får god framkommelighet og god linjeføring.
Fylkesvegen dimensjoneres etter standardklasse H1 fra Håndbok N100 (2014). Veien vil da
ha tverrprofil som vist i figur 6-3.
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Figure 6-3 Tverrprofil for H1, veibredde 7,5m (Håndbok N100, 2014).

Kjørefeltbredden er 3 meter, med 0,25 meter skulder mot kanstein i rabatt og 0,75 meter
skulder mot grøft. Det etableres langsgående gang- og sykkelveg langs hele strekningen opp
til toplanskrysset. Bredden på denne er 3 meter, og adskilles fra fylkesvegen med en rabatt
på 1,5 meter. H1-vegen er dimensjonert for fartsgrense 60 km/t.
Fylkesvegen vil få en maksimal stigning på 6 %, og veien skal krysse dagens jernbanespor
planfritt enten ved at det etableres bru for fylkesvegen, eller ved at jernbanen legges i kulvert
under fylkesvegen. Konstruksjonen skal tilfredsstille jernbanens krav til frihøyde- og sikt, og
endelig valg av konstruksjonstype og detaljutforming avklares i forbindelse med
totalentreprisen.
To alternativer til trasé for fylkesveg 700
Planforslaget inneholder to alternative løsninger for fv. 700 gjennom Berkåk sentrum. Et
nordlig alternativ (alt.1) og et sørlig (alt.3). Begge alternativene er identiske fra toplanskrysset
ved ny E6, over jernbanen og til vegene kommer ned på samme høyde som næringsområdet
ved Postmyran. Deretter avviker de to forslagene fra hverandre ved at alternativ nord følger
traseen til Terminalvegen fram mot Trondheimsvegen (dagens E6), mens alternativ sør
følger jernbanelinjen videre sørover og før den svinger vestover mot Korsen og kobler seg til
Trondheimsvegen i dagens kryss mot fylkesveg 700. I begge alternativene er det foreslått
rundkjøring som krysstype mot Trondheimsvegen.
I innledende fase av planarbeidet ble de ulike traseene vurdert i forhold til hverandre ut fra på
forhånd gitt vurderingskriterier. Resultat fra dette arbeidet er summert opp i vedlegg 5,
Adkomst fra ny E6 til Berkåk sentrum, vurdering av alternativer for adkomst sentrum Berkåk.
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Figur 6-4 Alternativ for forlengelse av fv. 700 fra dagens E6 i Berkåk sentrum til ny E6. Illustrasjon Sweco,
desember 2018.

Alternativ nord
Den nordlige traséen svinger tidligere vestover enn alternativ sør, og blir en forlengelse av
Terminalveien som kobler seg på eksisterende E6 i ett nytt kryss sør for Shell-stasjonen.
Dagens kryss mellom fv. 700 og eksisterende E6 forblir som i dag. Ved dette alternativet
ligger fylkesvegen fint på terrengnivå, uten særlige behov for skjæringer eller fyllinger.
Løsningen medfører at trafikk fra fylkesveg 700 må kjøre gjennom dagens E6 og det som
planlegges å bli et utvidet sentrum av Berkåk, før den svinger til høyre i en ny rundkjøring sør
for dagens Shell-stasjon. Fremtidig ÅDT på Fv 700 er anslått til å bli ca. 1700 kjt/døgn.
Avkjørselen mot Postmyran nord må opprettholdes inn på den nye fylkesvegen.
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Figur 6-5: Fylkesveg 700, Alternativ nord.

Alternativ sør
Alternativet følger jernbanelinjen sørover, før veien svinger vestover mot dagens T-kryss
mellom E6 og fv. 700. Dette krysset bygges om til rundkjøring, med en ytre diameter på 40
meter. Dagens undergang ved Berkåk sentrum fjernes, og all fotgjengerkryssing legges i
plan i tilknytning til rundkjøringen. Postmyrvegen må tilknyttes ny fylkesveg i et T-kryss ca.
150 meter øst for rundkjøringen, og det stenges for å kjøre videre nordover direkte over
fylkesvegen. På grunn av høydeforskjeller i området så medfører forslaget en del fyllinger og
skjæringer, og noen av høydeforskjellene må tas opp ved hjelp av mur.
Dette alternativet er vurdert å komme best ut i forhold til vurderingskriteriene som er satt i
silingsrapporten og vil være gunstig for fylkesveg 700 sin funksjon som eksportveg.

Figur 6-6: Fylkesveg 700, Alternativ sør.
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Kun ett av alternativene skal være med i endelig reguleringsplan, og valg av alternativ tas i
etterkant av offentlig ettersyn. Alternativene er nærmere omtalt og faglig vurdert i forhold til
hverandre i vedlagt silingsrapport (vedlegg 5).
6.2.6

Dagens E6, lokalveier og skogsbilveier

Dagens E6 omklassifiseres til fylkesveg og vil fungere som omkjøringsveg dersom
Ulsbergtunnelen eller Vindåslitunnelen må stenges. Tunnelene kan måtte stenges i kortere
perioder som følge av normalt vedlikehold. Dette kan eventuelt gjøres på kvelds- og nattestid
når trafikkmengdene er lav. Tusi-beregninger (TUnnelSIkkerhet) viser at sannsynligheten for
trafikkulykke med personskade i tunnelene, med påfølende behov for å stenge tunnelen, er
ca. hvert 2. år. Det antas at det ikke er behov for omfattende opprusting av beredskapsvegen
i forhold til dagens standard etter at fremtidig E6 er i drift.
Lokalveier og skogsbilveier beholdes i størst mulig grad som i dag, og reguleringsplanen
sikrer omlegging og adkomst til grunneiendommer der det er behov. Fra Rødåsen til
Vadløkkjbekken planlegges det etablert parallelle skogsbilveger på begge sider av E6 linjen.
Flere steder er skogsbilveiene lagt om for å begrense antall krysningspunkt på E6. I tillegg
var det et behov for å etablere langsgående anleggsveier langs E6 i anleggsperioden. Disse
kan bli en fremtidig del av skogsbilveisystemet. Skogsbilveier er dimensjonert til veiklasse 3 i
«normaler for landbruksveier». Med grunnlag i en robust regulering, er det valgt en
totalbredde på 6 meter. Noen skogsbilveier er prosjektert med en mindre bredde enn dette.
6.2.7

Omklassifisering av vegnett

Det legges opp til at den nye reguleringsplanen erstatter gjeldende reguleringsplan for E6 i
Rennebu og Midtre Gauldal kommune, vedtatt i 2016. Dagens E6 blir sannsynligvis
omklassifisert til fylkesvei når ny E6 er etablert. Omklassifiseringen skal gjennom en
høringsprosess etter vegloven, hvor kommunene og fylkeskommunen er høringsparter før
saken sendes til Vegdirektoratet for vedtak.
6.2.8

Kollektivtrafikk

På Ulsberg opprettholdes busslommer på E6 og rv. 3 og det etableres en «park &ride»løsning for kollektivreisende, med gang- og sykkelvei til holdeplassene.
I toplanskrysset ved Berkåk opprettes det busslommer for på- og avstigning i både
nordgående og sørgående retning, og det legges til rette for innfartsparkering i tilknytning til
toplanskrysset og holdeplassene. Øvrige holdeplasser i Berkåk sentrum opprettholdes.
6.2.9

Tilgjengelighet for gående og syklende

Når ny E6 er ferdigstilt, vil eksisterende E6 fungere som sammenhengende lokalvei mellom
Ulsberg og Vindåsliene. Dette vil kunne gi stor verdi for gående og syklende da
trafikkmengden her blir betydelig redusert. Myke trafikanter kan i tillegg benytte nytt
lokalveinett og lokalveinettforbindelser i området.
Det blir sammenhengende gang- og sykkelvei langs ny del av fv.700 mellom toplanskrysset
og Berkåk sentrum. Dette vil gi myke trafikanter trygg og god tilkomst til kollektivholdeplasser
og nye næringsarealer øst for krysset.
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6.2.10

Universell utforming

Utbyggingen gjøres i tråd med prinsippene for universell utforming. Nye kollektivholdeplasser
og nytt gangsystem skal være tilgjengelig for alle.
6.2.11

Sideanlegg

Det skal anlegges en døgnhvileplass for vogntog ved toplanskrysset ved Berkåk. I tilknytning
til dette området kan det også etableres rasteplass. Området er regulert til kombinerte formål
for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i reguleringsplankartet. Total størrelse på dette
arealet er ca. 10 da.
Statens vegvesen har ellers besluttet at det ikke er behov for ny kontrollplass på strekningen
Ulsberg – Vindåsliene til erstatning for dagens kontrollstasjon på Storpynten.
6.2.12

Tunneler

Det skal etableres to tunneler på strekningen. Ulsbergtunnelen nord for Ulsberg blir ca. 1500
meter lang, og Vindåslitunnelen gjennom Vindåsliene blir ca. 2000 meter lang.
Reguleringsplanen legger til rette for toløpstunnel for Vindålitunnelen, mens Ulsbergtunnelen
reguleres med bare ett løp.
I planprogrammet skulle det i utgangspunktet også være mulighet for to tunnelløp ved
Ulsberg. Dette viser seg å være teknisk krevende på grunn av utfordrende topografi i
området, samt usikkerhet i forhold til fremtidig trasé for neste parsell for E6 videre sørover.
Det er derfor valgt å legge til rette for ett løp på tunnelen i denne reguleringsplanen. Ved
planlegging av neste parsell for E6 videre sørover må det tas stilling til valg av fremtidig
tunnelløsning. Parallelt med planprosessen jobbes det med fraviksbehandling i
Vegdirektoratet med denne løsningen.
Det legges til grunn tunnelprofil T14 for løp nr. 1 i begge tunnelene. Se Figur 6-7. Løp nr. 2 i
Vindåslitunnelen bygges etter tunnelprofil T10,5. ÅDT på strekningen er ca. 6 000 kjt/døgn i
åpningsåret, og i første omgang bygges derfor tunnelene med bare ett løp.
Trafikkprognosene anslår at trafikken overstiger 8000 i ÅDT i 2042, og tunnelløp nr. 2 må da
etableres. Det etableres en overgangssone før og etter tunnelen hvor tverrprofilet reduseres
fra firefeltsvei til trefeltsvei og fartsgrensen reduseres til 80 km/t.
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Figur 6-7: Tunnelprofil T14 (mål i meter). (Kilde: Sweco, Vindåslitunnelen, tegnet 2015).

Øvrige detaljer vedrørende tekniske installasjoner og detaljutforming prosjekteres i
forbindelse med totalentreprisen.
6.2.13

Konstruksjoner

Det inngår en rekke konstruksjoner på strekningen E6 Ulsberg – Vindåsliene, herunder:
• Bruer for E6
• Overgangsbruer
• Tunnelportaler
• Viltkryssinger
• Kulvert, murer og andre konstruksjoner
Tabell 6-1 gir oversikt over planlagte konstruksjoner, listet i den rekkefølgen de kommer
langs E6 fra Ulsberg i sør til Vindåsliene i nord. Listen er ikke utømmende men angir de
viktigste konstruksjonene. Det er ikke utført noen forprosjekt for konstruksjonene i denne
reguleringsplanen, detaljering og utforming av konstruksjonen bestemmes i forbindelse med
prosjektering i totalentreprisen.
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Tabell 6-1 Oversikt over planlagte konstruksjoner, listet opp fra Ulsberg i sør til Vindåsliene i nord.

Ca. profil nr.
700
910 - 2360
5430
5960
6720
7080
8940
10210
11500
12210
15440
16845
17625
18420
19220
21420
23040 - 25000
Fv. 700

6.2.14

Beskrivelse
Kulvert for Jønnåa
Tunnel nord for Ulsberg (Ulsbergtunnelen)
E6 i betongtunnel – viltovergang og lokalvei ved Skamfersætra
steinbrudd
Lang kulvert for Ea
Bru over E6 for lokalvei ved Gammelstødalen
Kulvert for Stavåa
E6 i bru over Skauma og lokalvei
E6 i betongtunnel – viltovergang, skogsbilvei og skiløype ved Rødåsen
Bru over E6 i toplanskryss Berkåk
E6 i betongtunnel – viltovergang og turveg ved Vassengsætra
E6 i bru over Vadløkkjbekken + viltundergang og lokalvei
E6 i bru over Kvernåa + viltundergang og lokalvei
Bru over E6 for for lokalvei (gårdsbruk Steinlia)
Kulvert under E6 for lokalvei og bekk, Garli sør
E6 på bru for viltundergang og lokalvei, Garli nord
E6 på bru ved Løklia, viltundergang og lokalvei
Tunnel ved Vindåsliene (Vindåslitunnelen)
Bru over jernbanen mellom Berkåkskrysset og Berkåk på fv. 700

Fravik fra veinormalene

Ulsbergtunnelen er over 500 meter lang, og når ÅDT overstiger 8000 er det krav om
rømningsvei fra tunnel. Trafikkprognosene anslår at ÅDT vil overstige 8000 i 2042.
Ulsbergtunnelen har kun ett løp, og når trafikkmengden har passert 8000 vil det måtte
sendes fravikssøknad dersom rømningsvei ikke anlegges. Det er mulig å etablere tverrslag
fra tunnelen og ut til dagens E6 og behovet for dette må vurderes og prosjekteres når
trafikkmengden nærmer seg 8000.
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6.2.15

Kryssingsmuligheter for vilt, beitedyr og friluftsliv m.m.

Figuren nedenfor viser planlagte muligheter for kryssing av E6 i form av bruer, tunneler,
viltoverganger og kulverter.

Figur 6-8:Oversikt over kryssningsmuligheter av E6, bruer, tunneler, viltoverganger og kulverter. (Kilde: Sweco
Norge AS, 18.12.2018).
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6.3 Bebyggelse – næring
Ny næringspark ved Berkåk
Som følge av etablering i ny E6 forsvinner mye av trafikkgrunnlaget for næringsvirksomheten
i Berkåk. Rennebu kommune ønsker derfor å regulere nye næringsområder i tilknytning til
det nye toplanskrysset mot E6 for å stimulere til ny næringsvekst i området.
Øst for toplanskrysset ved Berkåk reguleres det totalt 5 delområder til næringsformål.
Størrelse, form og plassering av hvert enkelt område er vurdert i forhold til landskapsmessige
inngrep i terrenget. I tillegg er det regulert et større næringsareal vest for E6, som får direkte
avkjørsel til fylkesveg 700. Størrelsen på næringsområdene er totalt ca.190 daa.

Figur 6-9:Nye næringsområder ved toplanskrysset på Berkåk. (Kilde: Sweco Norge AS, 19.02.2019).

Arealet på vestsiden av E6 er på ca 94 daa, hvor det tillates etablering av forretninger for
plasskrevende varehandel.
De tre arealene sørvest for toplanskrysset er på henholdsvis 10, 7,2 og 18,8 daa. Innenfor
disse arealene tillates etablering av bebyggelse for industri- og fabrikkvirksomhet,
prosessindustri og foredlingsbedrifter, herunder næringsmiddelindustri. Det tillates ikke
besøksintensiv virksomhet.
Arealet rett nord for toplanskrysset er på ca. 30 daa, og er tenkt benyttet til en kombinasjon
av døgnhvileplass for tungtrafikk og energistasjon/vegserviceanlegg. Arealet lengst nord er
på ca. 27,5 daa og det tillates næring med lav besøksintensitet som for eksempel
produksjonsbedrifter, entreprenør- og anleggsbedrifter, engros, lager og verksteds- og
håndverksbedrifter.
Øvrige næringsområder
I reguleringsplanen er det ved Kløftbrua regulert et område på ca. 94 daa til angitt
bebyggelse og anleggformål kombinert med andre angitt hovedformål. Dette arealet skal i
anleggsperioden benyttes til deponiområde. Etter endt anleggsvirksomhet skal arealet
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istandsettes og benyttes til næringsformål. Akuell virksomhet vil være lite besøksintensiv
industri, håndverk, verksted og lager.
Avhengig av valg av adkomstløsning for fylkesveg 700 til Berkåk er det også regulert et
deponiområde ved Postmyran på ca 27 - 29 daa. I byggefasen kan området benyttes som
riggområde for entreprenør. Dette arealet istandsettes til næringsområde etter endt
anleggsvirksomhet og kan benyttes til utvidelse av dagens næringsvirksomhet i området i
tillegg til mer besøksintensiv forretning og detaljhandel.

Figur 6-10: Deponiområder som istandsettes til næring, Kløftbrua til vestre og Postmyran til høyre. (Kilde: Sweco
Norge AS, 19.02.2019).

6.4 Byggegrenser
Der annet ikke er vist i plankartet følger byggegrenser langs vei av veiloven § 29 annet ledd.
For næringsområdene ved toplanskrysset på berkåk er byggegrensen 50 meter fra
senterlinjen til E6. For fylkesveg 700 er byggegrensen 12,5 meter fra senterlinjen. Denne vil
ligge utenfor plankartet, men må følges opp i forbindelse med sentrumsplanen for Berkåk,
som Rennebu kommune utarbeider.
Byggegrense langs jernbanen er 30 m fra nærmeste spormidt i henhold til jernbanelovens §
10. Det tillates ikke oppført nye boenheter innenfor byggeforbudssonene.
Eksisterende og lovlig oppsatt bebyggelse i byggeforbudssonene tillates, med unntak av
bygg som i planen er forutsatt revet. Gjenoppbygging etter eventuell brann eller naturskade,
samt tilbygg, krever dispensasjon fra byggeforbudet.
Byggegrense langs offentlig vei skal ikke være til hinder for bygging, vedlikehold og
videreutvikling av jernbaneanlegg, og fjerning av vegetasjon i henhold til jernbanelovens § 10
andre ledd.
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6.5 Eiendomsforhold og grunnerverv
Planen er omfattende og berører en lang rekke hjemmelshavere, i all hovedsak private. I
etterkant av at reguleringsplanen er vedtatt og godkjent gjennomføres det
grunnervervsprosser mot berørte grunneiere.

6.6 Støy
Det er gjort støyberegninger av planforslaget, og vedlagt støyrapport viser behov for
støyreduserende tiltak. Støyreduserende til tak bør i utgangspunktet plasseres nærmest
mulig støykilden, og det er derfor lagt opp til utstrakt bruk av støyvoller langs E6, der man
gjør bruk av overskuddsmasse samtidig som omgivelsene støyskjermes fra trafikken på E6.
Støyvollene har varierende høyde fra 1 meter over grøft til 7 meter over lokal grøftehøyde.
Enkelte steder er det ikke plass til voller. I disse situasjonene benyttes støyskjermer, med
høyder mellom 2 og 3 meter over lokal grøftehøyde.
I enkelte tilfeller vil ikke skjerming langs vei ha tilstrekkelig effekt, eller være
uhensiktsmessig. I disse tilfellene må det vurderes lokale skjermingstiltak. Dette inngår ikke
som del av reguleringsplanen, men må vurderes/detaljberegnes i forbindelse med
totalentreprisen. Det er her snakk om følgende eiendommer:
- Gnr/bnr 227/4, Rennebu
- Gnr/bnr 87/1, Rennebu (Skamfersætra)
- Gnr/bnr 75/3, Rennebu (Steinlia)
- Gnr/bnr 89/2, Midtre Gauldal
Se egen støyrapport, vedlegg 6.

6.7 Luftkvalitet
Etablering av ny vei i et nytt område vil anses som etablering av ny forurensende virksomhet
som vil medføre vesentlig økning i luftforurensning i henhold til «Retningslinje for behandling
av luftkvalitet i arealplanlegging», T-1520. Langs ny veistrekning er det planlagt tunnel, og
tunnelmunninger er kilder til oppkonsentrering av luftforurensning da utslippet fra
veistrekning inne i tunnel kun kan slippes ut gjennom tunnelmunning så sant det ikke er
etablert ventilasjonstårn/tverrslag. Det er derfor gjennomført spredningsberegninger og
utarbeidet luftsonekart for planlagt veistrekning for ny 4-felts E6. Det forekommer ikke bygg
eller boliger i luftforurensningssoner for planforslaget. Se egen luftforurensningsrapport,
vedlegg 7.

6.8 Grunnforhold og geoteknikk
Geoteknikk
Rambøll har i løpet av 2017–2018 utført en gjennomgang av de foreliggende geotekniske og
ingeniørgeologiske data- og vurderingsrapporter fra de siste planarbeidene på strekningen
E6 Ulsberg–Åsen, og utarbeidet forslag til borplaner for supplerende grunnundersøkelser for
neste planfase for strekningen. Se vedlegg 9.
Med utgangspunkt i disse arbeidene har Rambøll sammenstilt vurderinger for strekningen
Ulsberg–Vindåsliene, som grunnlag for ny reguleringsplan. De geotekniske vurderingene
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som er presentert i denne rapporten, er overordnede vurderinger med fokus på
gjennomførbarhet og utfordringer knyttet til planen.
Utførte grunnundersøkelser viser generelt at løsmassene består av morene langs hele
strekningen, med enkelte områder et topplag av torv med varierende mektighet over
morenemassene. Langs de første 16 km av ny trasé er det kun utført spredte
grunnundersøkelser, og det vil her bli behov for supplering av undersøkelser i vesentlig
omfang. Fra ca. profil 16000 og til parsellslutt i Vindåsliene, er strekningen godt undersøkt i
forbindelse med gjeldende reguleringsplan, men det må forventes noe suppleringer også
her.
Av de utfordringer som er avdekt i Rambølls gjennomgang, vil disse forholdene kreve
spesielt fokus:
• Nærføring til jernbane
• Erosjonsforhold i elve- og bekkeløp langs veglinja
• Kryssløsninger, både toplanskryss og mindre krysninger med små lokalveger
• Løsmasseskjæringer og -fyllinger
• Bru- og kulvertløsninger, samt fundamenterings- og anleggsforhold i tilknytning til
disse
• Tunnelpåhugg
• Grunnvannsforhold og potensiell drenering av myrområder
Skjæringer i berg
Det skal etableres flere skjæringer i berg på strekningen. Skjæringshøyden vil på det meste
bli opp mot 24-25 meter. Foruten utfordringer knyttet til nærliggende jernbane ved
utarbeidelse av forskjæring inn mot sørlig påhugg ved Ulsbergtunnelen, forventes ikke
kompliserte tiltak i forbindelse med sikring av skjæringer i berg. Se egen rapport, vedlegg 10.
Ulsbergtunnelen
Overdekningen varierer fra 5 til 105 meter. Terrenget over tunnelen består stort sett av
løsmasser, kun med spredte bergblotninger. Dette gjør grunnforholdene noe uoversiktlig.
Småbrukene ved Toset Søndre og Toset Nordre ligger med horisontalavstand på ca. 100
meter fra tunneltraseen, i et område som er gitt verdi som dyrkajord. For å unngå
grunnvannsenkning som vil kunne påvirket området, er innlekkasjekravet i tunnelen redusert
ved kryssing av dette området. Sørlig påhugg er planlagt nære jernbanelinja og krysser
under linja etter ca. 50-60 meter. Overdekningen ved krysningspunktet er ca. 13-14 meter.
Det forventes kompliserte tiltak for sikring av forskjæringen og under driving av tunnelen til
jernbanelinja er passert. Se egen rapport, vedlegg 11.
Vindåslitunnelen
Overdekningen varierer fra 5 til 100 meter. Det er noe uoversiktlige grunnforhold da store
deler av terrenget over traseen er dekket av løsmasser. Det er ingen bebyggelse over eller i
nærheten til tunneltraseen, og det er ikke angitt sårbare naturtyper eller verdifulle områder.
Nordlig påhugg er planlagt som utvidelse av skjæringeringer i berg langs eksisterende E6. I
overkant av påhugget er det planlagt en lokalvegg hvor sideterrenget er bratt og består av
løsmasser sikret med nett, plastringsmasser og mur. Det vil kunne bli behov for kompliserte
tiltak for sikring av berg og løsmasser i dette området. Se egen rapport, vedlegg 12.
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Vibrasjoner og støt vil følges opp og kunne hensynstas i anleggsperioden ved å montere
rystelsesmålere på nærliggende hus og konstruksjoner.

6.9 Hydrologi og flomforhold
I forbindelse med planleggingen er det utført hydrologiske og hydrauliske vurderinger og
beregninger. Flomberegning for 200-årsflom er utført ved relevante steder. Beregningen er
utført i henhold til Retningslinjer for flomberegninger (NVE, 2011) og Staten vegvesen sin
håndbok N 200, der dette er relevant. Flomberegningen er utført ved bruk av
flomfrekvensanalyse for større bekker/elver (større nedbørfelt) og rasjonell metode for
mindre bekker (små nedbørfelt). Det er tatt hensyn til fremtidige klimaendringer og
datausikkerhet ved å benytte påslag for flomvannføringene i henhold til NVE og SVV sine
krav.
Resultatene fra flomberegningen, inkl. klimapåslag, er benyttet videre for hydrauliske
kapasitetsberegninger for bruer, kulverter og stikkrenner og beregning av flomvannstander
langs elver og bekker. De hydrauliske beregningene er videre benyttet til å vurdere
vannhastigheter under flom og behov for erosjonssikring og nødvendig steinstørrelse for en
slik sikring, ved lokaliteter der dette er aktuelt. Hydrauliske beregninger er dokumentert i et
eget notat, se vedlegg 13.
Den planlagte traseen går relativt langt i øst og påvirker ikke Orkla. Den nye veien vil gå på
nye bruer i stor høyde over litt større bekker, slik som Skauma og Ea. Veien vil gå i tunnel på
deler av denne strekningen (Ulsbergtunnelen). Mindre bekker krysses med kulverter,
stikkrenner og mindre bruer.

6.10 Kraftanlegg
Kraftlinjer
En rekke kraftlinjer krysser eller ligger parallelt med den nye traséen for E6. For kraftlinjene
som ligger innenfor plangrensen legges det inn en hensynssone i reguleringsplankartet.
Bredden av denne sonen er tilpasset spenningen på ledningen. Trønder Energi koordinerer
linjene i Rennebu kommune. De vil nå se på en løsning der det vurderes å legge om
ledningene som kommer i konflikt med veianlegget før anleggsstart på E6-prosjektet. I Midtre
Gauldal kommune er det Norges Nett og Gauldal Nett som koordinerer linjene.
Nedenfor følger en opplisting av viktige høyspentlinjer som kommer i konflikt med
veianlegget i Rennbu kommune;
• Ulsberg – 20 kV linje luftspenn.
• Nord for Ulsbergtunnelen ligger en 20kV linje tilnærmet parallelt med ny E6. Linjen
kommer stedvis i konflikt med E6.
• I profil 5170 rett inn fra Storpynten er det en kryssing for tre kraftlinjer. Det gjelder en
132 kV luftledning samt to stk. 60 kV luftledning. Disse ledningene må legges om
siden det antatt mangler tilstrekkelig høyde mellom ledninger og veibanen.
• Ved Stavå er det en 20 kV luftledning pluss en nettstajon som må flyttes.
• Ved Skauma er det to stk. 20 kV ledninger som må legges om.
• Åsenveien ved Berkåk, én 20 kV luftledning legges om.
• Nord for Vadløkkjbekkbrua 20 kV luftledning – vurderes beholdt, undersøkes
nærmere av Trønder Energi.
• Steinlia 20 kV luftledning legges om.
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Nedenfor følger en opplisting av viktige høyspentlinjer som kommer i konflikt med
veianlegget i Midtre Gauldal kommune;
• I profil ca 21130 er det en kryssing av en luftledning. Gauldal Nett el. Trønder Energi.
Kraftverkstunneler
Brattset vannkrafttunnel med tilhørende tverrslag med portal like sør for Stavåa ligger i
tilknytning og delvis konflikt med ny E6. Vannkrafttunnel krysser under ny E6 med en
overdekning på mer enn 50 m, se Figur 6-11.

Figur 6-11 Tegning av Brattset vannkrafttunnel (svart linje), Ny 4- felt E6 er vist med blå stiplet linje. Tverrslaget
som kommer i konflikt med E- linjen ligger inne i rødt ovalt omriss til høyre på tegningen.

Tverrslaget fra vannkrafttunnelen har utløp og portalbygg like sør for Stavåa på veien frem til
skytebanen til i Gammelstødalen. Se utsnitt i Figur 6-12.

Figur 6-12 Portal for tverrslag til vannkrafttunnel er vist i rødt omriss over. Bilde til høyre viser selve portalbygget.
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Ny E6 linje krysser i prinsippet rett over portalbygget, 10 -11 m høyere enn plassen i front av
portal. Se utsnitt fra veimodell i Figur 6-13. Denne adkomsten inn til hovedtunnel må ivaretas
av veiprosjektet. Tiltak vil være å forlenge portalen ut av fremtidig veifyllingen.

Figur 6-13 viser skisse av tverrprofil E6, hvor røde linjer viser hvordan portalen må forlenges for å være operativ
etter vegutbyggingen.

Boret hull for drenering av tverrslag
Det er boret et hull fra et lavbrekk i tverrslaget på skrå nordvest mot Stavåa, se figuren
nedenfor.
Dette er et hull med antatt diameter
på 4-6 tommer. Det går på skrå ned
mot Stavåa, beliggenhet på utløp er
målt inn. Det er konflikt mellom dette
utløpet og veifylling ned i Stavåa.
I anleggsfasen må dette
dreneringshullet ivaretas og
forlenges ned til Stavåa gjennom
veifyllingen.
Figure 6-14 viser skisse av borhull som drenerer tverrslaget.
Borhullet er innmålt i felt i denne planen.

6.11 Landskap, terrengtilpasning og vegetasjon
Prosjektet har hatt fokus på å skape en rolig kjøreopplevelse med slake skråninger og
terrengtilpassinger av alle skjæringer slik at veien møter landskapet på en rolig måte. Disse
valgene har også vært sentrale for å få redusert behovet for rekkverk så mye som mulig.
Prosjektet har hatt til hensikt å legge vegen slik i terrenget at denne ligger mest mulig i ett
med landskapet og har massebalanse. Stedlige masser og vegetasjon skal benyttes i
forbindelse med reetablering og tilpasning av terreng, slik at slik at veien og sideområdene
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får en god og naturlig tilpassing til omkringliggende terreng og landskap. Det er en målsetting
at vegetasjonen over tid skal fylle sin tilsiktede funksjon og klare seg godt, uten intensivt
vedlikehold.
Portaler og sideområder utformes i størst mulig grad slik som på det tilstøtende prosjektet E6
Vindåsliene-Korporalsbrua, for å skape god sammenheng og tilhørighet. Dette innebærer
god estetisk utforming og god tilpasning til sideområdene.
Kryssområder kan gis en mer parkmessig utforming. Det samme gjelder sideterreng i
nærheten av Berkåk sentrum. Dette må detaljeres i forbindelse med totalentreprisen.
Skjemmende terrenginngrep skal rettes opp med avbøtende tiltak, som for eksempel
tilbakefylling av masser, nye murer og vegetasjonsetablering.
Det er ikke utarbeidet en egen landskapsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene. Nye Veier har
utarbeidet en estetisk veileder for Ulsberg – Melhus som skal være retningsvisende for
prosjektene.

6.12 Anleggsgjennomføring
Langs den nye E6 linjen på 25 km, blir anleggsgjennomføringen relativt upåvirket av
trafikkavviklingen på eksisterende hovedveier. Det blir noen unntak som i kryssområdene
på Ulsberg og Berkåk, samt ved påkoblingen i nord mot ny parsell E6 Vindåsliene
Korporalsbru. Dette blir krevende områder med både stor trafikk og begrenset med plass
tilgjengelig for anleggsarbeidene.
På den nye strekningen ligger E6 over lange strekninger tett inntil jernbanen og to
krysningspunkt må vies ekstra oppmerksomhet. Det gjelder sørlige påhuggsområde på
Ulsbergtunnelen, hvor starten av veitunnelen krysser under jernbanen. Videre gjelder det ved
omlegging av fv.700 ved Berkåk hvor fylkesveien krysser på bro over jernbanen, eventuelt
legges jernbanen i kulvert.
Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for trafikkavvikling under anleggsperioden.
Anleggsteknisk gjennomføring
Det er gjort en vurdering langs linjen av de mest krevende stedene, og gjennomgangen viser
at bygging av ny E6 lar seg gjennomføre med akseptable ulemper for trafikkavvikling. Det vil
bli korte perioder med stenging av E6 mens sprenging, rensk og rydding pågår. Dette gjelder
i hovedsak mellom Ulsbergkrysset og ny tunnel ved Ulsberg. Mens Ulsbergkrysset bygges,
vil trafikken i ulike deler av byggefasen bli ledet på midlertidige omkjøringsløsninger innenfor
areal avsatt til annen veigrunn i kryssområdet.
Arbeidene i Berkåk sentrum med påkobling og forlengelse av fv.700 lar seg gjennomføre
med godt gjennomtenkte faseplaner. Togstans vil måtte påregnes i perioder mens
konstruksjonen over jernbanen ved Berkåk bygges/monteres.
I Vindåsliene er det i forbindelse med driving av tunnel et krevende område med både tett
trafikk og små arealer avsatt til anleggsarbeide. Det må utføres detaljerte risikovurderinger
før man velger å drive tunnelen fra nord. De mest krevende stedene er også behandlet i
vedlagte ROS-analyse, se vedlegg 4.
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Anleggs- og riggområder
Det er gjennomført en kartlegging av anleggsteknisk påvirkning fra de ulike elementene som
skal bygges langs linjen. Basert på dette er det satt av areal til anlegg- og riggområder, som
er nødvendige i forbindelse med anleggsarbeidet. Arealene er merket av i plankartet som
AR. Etter endt anleggsgjennomføring vil disse arealene istandsettes og tilbakeføres til
arealformålene de har i dag. Arealene skal benyttes til anleggsvirksomhet og til
mellomlagring av masser i linjen. Riggområder bør ikke legges på dyrka jord, dersom dette
ikke er helt nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Bruk av anleggsbelte på dyrka jord skal
begrenses så langt råd er, se også kap 6.13. Det er forsøkt hensynstatt i plankartet ved
avsetting av anleggs- og riggområder, men det må påregnes at dyrkajord også blir berørt i
anleggsfasen.
Støy og støv i bygge- og anleggsfasen
Bygge- og anleggsstøy forutsettes å oppfylle kravene i Miljøverndepartementets retningslinje
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) som gir anbefalte grenser for støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet (BA-støy). Grensene er lempelige for kortvarig anleggsaktivitet
på dagtid, men strengere for langvarig drift. Det er entreprenørens ansvar at grenseverdiene
overholdes.
Entreprenøren skal gjennomføre støvdempende tiltak knyttet til anleggstrafikk og
massehåndtering i anleggsområdet. Eksempler på slike tiltak er spylestasjoner for maskiner
og biler, vanning av anleggsveier og i knuseanlegg. For håndtering av støv og støy i
anleggsperioden gjelder også tiltak beskrevet i plan for ytre miljø som skal utarbeides i
forbindelse med totalentreprisen, se også kap. 6.13.
Forurensing til jord og vann i bygge- og anleggsfasen
Tiltak for håndtering av forurensing til jord og vann i bygge- og anleggsfasen må omtales i
plan for ytre miljø som skal utarbeides i neste planfase, se også kap. 6.13.

6.13 Plan for ytre miljø
Det skal utarbeides et internkontrollsystem som skal sikre at føringer og krav for å oppnå
miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i anleggsfasen og i videre drift av anlegget.
Skadeforebyggende tiltak som anbefales i reguleringsplanforslagets fagrapporter skal legges
til grunn. Tema som skal inngå er støy, vibrasjoner, forurensning av jord, vann og luft,
landskap, naturmiljø inkl. vassdrag, vilt og fremmede arter, dyrka jord, energiforbruk,
materialvalg, avfallshåndtering og kulturminner.

6.14 Massdeponier
Det er avsatt 12 områder for deponering av masser innenfor reguleringsplanen. Områdene
er i plankartet betegnet BAA. 11 av deponiene ligger i Rennebu kommune og ett i Midtre
Gauldal kommune.
Masser av stubber og røtter, matjord, andre løse masser, steinmasser og tunnelmasser vil
forekomme i stort volum på strekningen, og det er viktig å finne best mulig anvendelse /
deponeringsmuligheter for disse massene nærmest mulig uttaksstedet.
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Veigeometrien er utformet basert på et robust profil i denne reguleringsplanen, hvor E6-linjen
har et åpent drenssystem og sideområdet er utformet med slake skjæringsskråninger med
1:2 helning. Det vil si at det i modellene benyttes jordskjæring (helning 1:2) langs hele
strekningen også der fjell kan antas å finnes. Årsaken til dette er at man har valgt å avvente
et detaljert grunnundersøkelsesprogram til neste planfase når entreprenøren er på plass.
Med de teoretiske tallene ligger prosjektet nå tilnærmet i balanse mellom overskudd langs
linjene sett opp mot volumet som er satt av i de 12 deponiområdene. Det vil i praksis si at det
er en god overkapasitet på deponiområdene i forhold til hva man i realiteten vil sitte igjen
med av overskuddsmasser fra veilinjene når anleggsarbeidene er utført. Slik deponiene er
utformet i modellene nå har de en samlet kapasitet på ca 3,2 mill m3.
Alle deponiene skal bare benyttes til deponering av masser knyttet til prosjektet utbygging av
E6, og det skal ikke åpnes for å ta imot masser fra andre formål eller fra andre aktører.
Adkomsten til deponiene sikres med bom. Hensikten er å forebygge at det deponeres urene
masser.
Virkninger for arealer som benyttes til massedeponier inngår i konsekvensutredningene for
ikke prissatte konsekvenser, se kapitlene om landskap, friluftsliv/bygdeliv, naturmangfold,
naturressurser og kulturarv.

6.15 Skytebanen i Gammelstødalen
Skytebanen i Gammelstødalen kommer i konflikt med ny E6. Banen flyttes noe lenger inn i
Gammelstødalen, og hele anlegget bygges om, se Figur 6-15. Til delen av planarbeidet for
skytebanen har det vært samarbeid med Rennebu skytterlag og Innset skytterlag og
innhentet ekspertise på skytebaner fra Rieber prosjekt. Notater om støy, sikkerhet og ROS
for skytebanen er vedlagt planforslaget, se vedlegg 15 og 16.

Figur 6-15. 3D modell som visert ny E6 og ny plassering av skytebanen i Gammelstødalen. Illustrasjon Sweco.
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7

Risiko- og sårbarhet
Som en del av detaljreguleringen er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
som blant annet har som formål å danne et viktig kunnskapsgrunnlag for å unngå at
arealdisponeringen skaper ny eller økt risiko og sårbarhet. Se vedlegg 14.
Gjennom arbeidet med ROS-analysen ble det identifisert 28 uønskede hendelser. For hver
hendelse er det gjort en vurdering av risiko og sårbarhet. Ingen av de identifiserte
hendelsene er vurdert til å ha betydelig høy risiko, men det påpekes at det er knyttet en del
usikkerhet til vurderingene av hendelsene.
Det er kartlagt flere vilttrekk i planområdet som vil krysse ny E6. For å redusere risikoen for
at vilt krysser veien er det besluttet å sette opp viltgjerde langs hele traséen og heller legge til
rette for planfrie kryssinger, enten over eller under ny E6. En samordning med Bane NOR er
viktig slik at ikke etablering av viltgjerde vil kunne føre til at viltet sperres inne mellom
jernbanen og ny E6, og kan gi en større risiko for påkjørsel av tog enn i dag.
To nye tunneler skal bygges på ny trasé for E6. Ved hendelser i tunnel, som for eksempel
brann eller trafikkulykker, vil det være behov for rask innsats fra nødetatene. Det er derfor
viktig for at det i planområdet legges best mulig til rette for nødetatenes innsats ved
eventuelle hendelser i tunnelene.
Ny E6 vil krysse både høyspentlinjer og vannledninger. Det er særlig viktig at eksisterende
infrastruktur tas hensyn til i prosjektets anleggsfase da skade på eksisterende infrastruktur
særlig kan oppstå i forbindelse med anleggsarbeid. Bortfall av strøm eller vann vil blant
annet kunne medføre forstyrrelser i dagliglivet til befolkningen.
Mer ekstremvær må forventes i tiden fremover, både i form av hyppigere og kraftigere
nedbør, men også høye temperaturer og lange tørkeperioder. Dette gjør at hendelser som
flom, ras og skogbrann trolig får økt risiko i fremtiden.
Det kan være uønskede hendelser knyttet til grunnforhold som ikke ble identifisert i denne
ROS-analysen, da det så langt er gjort lite undersøkelser og vurderinger av grunnforhold i
den sørligste delen av parsellen. Nærmere vurderinger i neste fase av prosjektet er derfor
svært viktig for å få oversikt over eventuelle risikoer i planområdet knyttet til grunnforhold.
Det er foreslått en rekke tiltak som kan bidra til å senke det totale risiko- og sårbarhetsbildet
for planområdet. En del av tiltakene går ut på å kartlegge aktuelle problemområder ytterlige,
og deretter konkretisere spesifikke tiltak som vil bidra til reduksjon i risiko- og sårbarhet. Et
utvalg av tiltak er listet her:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etterundersøkelser av bruken av de ulike vilttrekkene.
Vurderinger av alternative beredskapsveier for begge tunnelene.
Samhandling med Bane NOR om problematikk i forhold til viltkryssing.
Behov for omlegging av vannledninger avklares mot kommunen.
Høyspentlinjer legges inn med regulert hensynssone. I tillegg må det vurderes
muligheter for å legge om høyspentledninger før anleggsfasen påbegynnes.
Analyse av hvordan overvannssituasjonen endrer seg som følge av ny E6.
Grunn- og ingeniørgeologiske undersøkelser.
Undersøke eventuelle avstandskrav fra vei til Trønder Energi sin styringssentral.
Vurderinger av demning ved Fossum i elva Ila nord i parsellen.
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Risikoanalyse tunnel
Som en del av ROS-analysen er det også utarbeidet en overordnet grovanalyse av
Ulsbergtunnelen og Vindåslitunnelen. Hensikten med analysen er å kartlegge risikobildet i de
to tunnelene med hensyn på personsikkerhet, samt foreslå risikoreduserende tiltak. Analysen
er utført etter Statens Vegvesen sin Veileder for risikoanalyser av vegtunneler.
Generelt for begge tunnelene utmerker hendelsen «brann i tungt kjøretøy» seg som
hendelsen med potensielt største konsekvenser. Det er vanskelig å redusere
sannsynligheten for brann, og det er derfor fokusert på å foreslå skadebegrensende tiltak.
Som oppfølging til videre arbeid til denne risikoanalysen, bør følgende gjennomføres:
•
•

Risikoanalyse må utføres for tunnelene i prosjektets detaljprosjektering når flere
detaljer om tunnelene foreligger. Analysene gjennomføres etter Veileder fra Statens
vegvesen.
Beredskapsanalyse av nødetatenes (særlig Brannvesenets) kapasitet.
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8

Virkninger av planforslaget

8.1 Arealbruksendringer og andre lokale og regionale virkninger
Dagens E6 gjennom sentrum har gitt grunnlag for utvikling av veitilknyttet virksomhet ved at
det finnes tre bensinstasjoner og tre serveringssteder, som alle i større eller mindre grad er
basert på gjennomgangstrafikk. En stor del av omsetningen til de næringsdrivende anslås å
komme fra andre enn kommunens egne innbyggere. Dagens E6 deler Berkåk sentrum i to,
med viktige sentrumsfunksjoner på vestsiden, og industri og næring på østsiden.
Reguleringsplanen medfører at dagens gjennomgangstrafikk tas bort fra dagens E6. Ny E6
gir potensiale for prioritering av myke trafikanter i tettstedet, slik at dette blir et triviligere
oppholdssted. Dette kan potensielt gi økt omsetning innen detaljhandel og kafeer, og det gir
mulighet for ny boligbebyggelse i tilknytning til sentrumsområdet.
Veirelatert næringsliv vil på den andre siden bli nedprioritert, og må sannsynligvis reetableres
i tilknytning til det nye to-planskrysset øst for sentrum. Tilretteleggingen av industri- og
næringsarealer her vil sannsynligvis tiltrekke seg etableringer med ekspansjonsbehov eller
stort arealbehov, og kan tilføre nyetableringer til tettstedet.
Ny E6 vil ha negativ konsekvens for Halland og Gullvåg camping som mister
kundegrunnlaget fra gjennomgangstrafikken.
Reguleringsplanen medfører at bebyggelse må innløses, og oversikt over eiendommer går
fram av Tabell 8-1.
Tabell 8-1 Oversikt over innløsning av bebyggelse som følge av planforslaget.

Eiendom
Rennebu kommune
224/2
226/6
83/4/1
83/4/2
85/30
63/1/1
63/194
63/282
63/208 (Ved Alternativ 1, nord)
63/169/1 (Ved Alternativ 1,
nord)
63/207 (Ved Alternativ 2, sør)
Midtre Gauldal kommune
89/14

Vurdering
Alle bygningene på eiendommen må rives som følge av
ny linje for E6.
Fritidsbolig må rives som følge av ny linje for E6.
Bygningsmassen i tilknytning til dagens skytebane må
rives som følge av ny linje for E6.
Fritidsbolig må rives som følge av ny linje for E6
Fritidsbolig må rives som følge av ny linje for E6
Tre lagerbygninger må rives som følge av etablering av
ny Fv 700.
Lagerbygning må rives som følge av etablering av ny Fv
700.
Næringsbygg må rives som følge av etablering av ny Fv
700.
Utstillingsmodelle for fritidsbolig må rives/flyttes som
følge av ny Fv 700.
To lagerbygninger må rives som følge av ny fv 700.
Alle bygninger på eiendommen må rives som følge av ny
linje for E6.
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89/3
82/14
82/28
82/30

Fire uthus på eiendommen rives.
Enebolig, to garasjer, uthus og våningshus forutsettes
fjernet.
Enebolig, fritidsbolig ut uthus forutsettes fjernet.
Enebolig forutsettes fjernet.

8.2 Trafikkulykker
Nytte- kostnadsanalysen utført for strekningen Ulsberg – Vindåsliene viser at dersom det
ikke gjøres tiltak på veien vil de totale ulykkeskostnaden i perioden 2022-2061 være ca.
115,3 mrd. NOK. Ved utbygging av ny E6 som planlagt vil de totale ulykkeskostnadene i
samme periode være ca. 114,4 mrd. NOK. Det vil dermed være en positiv endring i totale
ulykkeskostnader over analyseperioden på ca. 0,9 mrd. NOK sammenliknet med dagens
situasjon. Se også egen rapport vedlegg 15.

8.3 Støy
Den nye traséen for E6 fra Ulsberg til Vindåsliene ligger stedvis langt fra dagens trasé. Av
viktige endringer er at E6 nå er lagt utenom Berkåk. Dette medfører at mange bygninger som
i dag ligger nært E6 og har høyt støynivå fra denne, blir liggende langt unna ny trasé og
dermed være langt mindre støyutsatt (gjenstår lokaltrafikk).
Støyberegningene er gjort for prognoseår 2042, basert på trafikkbereginger utført av COWI
AS. Det er beregnet at langs den nye traséen, uten noen form for støyskjermende tiltak, vil
103 støyfølsomme bygninger (for varig opphold, boliger og fritidsboliger) ha støynivå over
grenseverdi Lden = 55 dB ved fasade. De fleste av disse vil også ha utendørs oppholdsareal
der grenseverdien overskrides. Med skjermingstiltak langs vei (ikke lokale tiltak) i form av
fortrinnsvis voller og skjermer (der voll ikke er mulig), vil antallet boliger (med støynivå over
Lden = 55 dB ved fasade) reduseres til 44.
For å påse at ingen boliger får innendørs støynivå over grenseverdi, må alle bygg med
beregnet støy ved fasade over Lden = 55 dB vurderes for tiltak (lokale tiltak og/eller
fasadetiltak).
Sju boliger vil få støynivå over grenseverdi for både vei og bane (inkludert tiltak langs vei). I
disse tilfellene hensyntas dette ved at grenseverdiene skjerpes med 3 dB (til hhv. 52 dB for
veg og 55 dB for bane), og tiltak dimensjoneres deretter.
Med ny trasé for E6 med skjermingstiltak, vil totalt 29 boliger som i dag ligger langt fra vei, få
støynivå over grenseverdi. Dette vil være en svært merkbar endring da de i dag i
utgangspunktet har lavt støynivå. Skjermingstiltak kan i noe grad bøte på dette, men selv om
grenseverdi oppfylles vil opplevd belastning/plagegrad være høyere for disse. Dette vil også
kunne gjelde bygg som ikke kommer over grenseverdi med ny trasé.
Kart som viser beregnet støysituasjon går fram av støykart utarbeidet til støyutredningen,
vedlegg 6.
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8.4 Luftkvalitet
Den nye traséen for E6 fra Ulsberg til Vindåsliene ligger stedvis langt fra dagens trasé. Av
viktige endringer er at E6 nå er lagt utenom Berkåk. Dette medfører at mange bygninger som
i dag ligger nært E6 og er berørt av gul og/eller rød luftforurensningssone, blir liggende langt
unna ny trasé og dermed være langt mindre utsatt for luftforurensning.
Beregninger av luftforurensning, gjort uten etablerte støyvoller, viser at det langs ny trasé
ikke vil forekomme bebyggelse følsom for luftforurensning i hverken gul eller rød
luftforurensningssone. Luftforurensningssonene vil anslagsvis strekke seg 15-20 meter fra
senterlinje på vei. Da tunnelmunningene ligger i områder uten bebyggelse vil ikke det økte
utslippet fra munningene ha påvirkning på bebygd areal som er følsomt for luftforurensning.

8.5 Hydrologi og flomforhold
Det forventes ikke påvirkning av betydning, siden kryssing av vassdrag blir ivaretatt med
riktig dimensjonerte kulverter bruer og planforslaget tilsier ikke nevneverdig tap av
flomsletter.
Den planlagte traseen ligger hovedsakelig langt unna vassdrag slik som Orkla eller Ila.
Sør for Fossemsbrua er det planlagt en kort strekning med en ny lokalvei (nødvei, hvis ny E6
skulle være sperret). Denne veien ligger nært Ila, men ut ifra geometrien og eksisterende
infrastrukturer ser det ikke ut til å skape problemer, hverken for veien eller for elva.
På strekninger der veien går i tunnel vil ikke vassdrag være berørt.

8.6 Barn og unges oppvekstvilkår
Gjennomgangstrafikk og tungtrafikk gjennom Berkåk sentrum vil bli kraftig redusert. Dette
medfører at det vil oppleves vesentlig mindre støy og støv, og tryggere å krysse gamle E6 på
vei til og fra skole, fritidsaktiviteter m.m. Dagens E6 vil få mindre trafikk. Det blir derfor
trygere å krysse dagens E6 og benytte denne til ferdsel på hele strekningen Ulsberg –
Vindåsliene. Planforslaget kan utover dette ikke sees å ha vesentlige innvirkninger for barn
og unges interesser, utover det som er beskrevet om trafikkforhold, støy, luftforurensning,
friluftsliv og bygdeliv.

8.7 Folkehelse
De mest relevante virkningene for folkehelse er beskrevet i kapitlene om støy, luftkvalitet,
friluftsliv/bygdeliv, barn og unge, risiko og sårbarhet. Utover dette kan det ikke sees
vesentlige virkninger for folkehelse.

8.8 Skytebanen i Gammelstødalen
Slik banen er utformet, vil ingen støyfølsom bebyggelse bli berørt av støysonene.
Selv om det vil oppleves midlertidige ulemper i anleggsperioden, vil brukerne av banen få et
nytt anlegg med tilnærmet samme lokalisering, og konsekvensen vurderes derfor i sum å bli
ubetydelig.
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9

Konsekvensutredning
Landskapsbilde, friluftsliv/bygdeliv, naturmangfold, kulturarv og naturressurser er definert
som såkalte ikke prissatte konsekvenser i Statens vegvesen håndbok V712
konsekvensanalyser. Disse temaene utredes etter en bestemt og etterprøvbar metodikk.
Kapitlene 9.1 til 9.5 er sammendrag av konsekvensene beskrevet i utredningene for disse
temaene. Selve utredningene følger som egne vedlegg 18-22.

9.1 Landskapsbilde
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes i sum å medføre middels negativ konsekvens
for landskapet i utredningsområdet. De viktigste konsekvensene er at E6 med fire felt og
høyere hastighet enn dagens europavei vil summert sammen med allerede teknisk
infrastruktur belaste landskapet på en slik måte at dalførene vil fremstå som forringet av
veianlegget. De store landskapsformene berøres i liten grad.
Veien vil i store strekninger ligge skjermet med støyvoller, og reiseopplevelsen vil samlet sett
bli redusert i forhold til dagens situasjon og vurderes derfor som negativ for hele strekket.
For strekningen mellom Ulsberg og Skauma vil veien ligge opp i lia og skjules i store deler av
strekket av vegetasjon og støyvoller. Veien ligger i et relativt ensartet landskap og påvirker
derfor ikke landskapet i veldig stor grad
For strekningen Skauma-Rødåsen - Buvatnet vil veien og næringsarealet ligge tett inntil
Berkåk og Buvatnet. E6 vil dele opp naturlige landskapsrom som bidra til noe forringet
landskap øst for Berkåk. Næringsarealet samlet slik det blir regulert vil heve denne
konsekvensen betydelig. Inngrepet vil resultere i at store deler av åsen blir berørt. E6 og
næringsarealet samlet sett vil forringe landskapet øst for Berkåk.
Det foreligger to alternativer til forlengelse av fv. 700 gjennom sentrum til nytt kryss øst for
Postmyran, kalt alternativ Nord og alternativ Sør. Av de to alternativene er det ikke noen som
skiller seg positivt eller negativt ut for temaet landskap.
Resten av strekningen nordover fra Buvatnet vil veien først gå i jomfruelig terreng før den
knytter seg til dalføret, fra Bjørkåsen. Her vil veien gå tettere på eksisterende E6 og resultere
i et dalføre med mye tekniske infrastruktur. Deler av strekket vil påvirke landskapsuttrykket til
dalen sterkt. Tiltaket vil forringe dalføret.

9.2 Friluftsliv og bygdeliv
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes i sum å medføre noe negativ konsekvens for
friluftsliv i utredningsområdet. De viktigste konsekvensene er at E6 med fire felt og høyere
hastighet enn dagens europavei vil danne en barriere gjennom områder som i dag for en stor
del er utmark og som benyttes til friluftsliv og rekreasjon. Bruken av de ulike delområdene
varierer i utredningsområdet, og omfatter i hovedsak jakt, ferdsel på turløyper, stier,
skiløyper, fritidsboliger/hytter og en skytebane. Ny E6 vil også medføre trafikkstøy og noe
luftforurensning til områder som i dag ikke er utsatt for støy og støv.
En rekke steder langs ny E6 er det lagt opp til kryssingsmuligheter som reduserer
barriereeffekten, herunder bruer, kulverter, tunneler og viltkryssinger. Eksempel er
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Ulsbergtunnelen, Stavåa, Skauma, Rødåsen, Vadløkkjbekken, Bakkhjellen, Garli nord og
sør, Løklia og på Vindåslitunnelen. Skiløypa mellom Berkåk og Slette/Skaumsjøen legges på
bru over ny E6 ved Røstin. Lokalveier som er viktige ferdselsårer til fots og på sykkel legges
om og framkommeligheten opprettholdes, herunder på Tosetveien, Træthaugveien og
Bjønnplassveien.
Buvatnet ligger utenfor selve planområdet, men er vurdert i influensområdet for ny E6.
Konsekvensen for dette viktige friluftsområdet kan bli positiv når trafikk fra dagens E6 flyttes
på østsiden og lenger bort fra vannet.
For bygdelivet vil det at E6-trafikken flyttes ut av Berkåk sentrum i all hovedsak oppleves
positivt som følge av mindre støy, luftforurensning og økt trafikksikkerhet. Det foreligger to
alternativer til forlengelse av fv. 700 gjennom sentrum til nytt kryss øst for Postmyran, kalt
alternativ Nord og alternativ Sør. Av de to alternativene framstår alt. Sør som mest positivt for
bygdelivet på grunn av best trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter.

9.3 Naturmangfold
Naturtyper og flora
Bygging av fylling over Stavåa vil i noen grad påvirke verdiene knyttet til den viktige
naturtypen bekkekløft. Veien legges også gjennom én lokalitet med naturbeitemark, som er
en viktig naturtype. Flere steder på strekningen mellom Berkåk og Vindåsliene vil veien gå
gjennom myrområder. Det finnes en rikmyr på strekningen. Denne er registrert som en viktig
naturtype og den er også rødlistet. Myrområder med inngrep som resulterer i endret
vannbalanse, blir på sikt dominert av arter med mindre behov for fuktighet. Ved grøfting og
graving av myr vil det dessuten bli frigitt klimagasser som CO2, metan og nitrogenoksider.
Pattedyr og fugl
Den nye E6-traseen, med viltgjerder på hele strekningen mellom Ulsberg og Vindåsliene, vil
gi en barrierevirking og føre til oppstykking av beite-/oppholdsområder for hjortevilt. Det skal
legges til rette for viltkryssing under flere større bruer og etableres tre viltoverganger på
strekningen. Det vil dessuten være mulig for vilt å krysse over de to planlagte tunnelene. Det
vil være noen lengre strekninger uten tilrettelegging for kryssing. Tilrettelegging av
viltpassasjer vil bidra til å redusere barriereeffekten, men gir imdlertid ingen garanti for at
vilttrekkene opprettholdes slik de er i dag.
Bygging av veien kan medføre forstyrrelser i hekke- og leveområder for rødlista (truede)
fuglearter. Dette gjelder først og fremst i anleggstida. Slike områder er under stort press
pga. skogsdrift. Dette gjelder også i dette området.
Vassdrag
Det er positivt at veien for det meste går i god avstand fra hovedvassdragene (Orkla, Ila og
Sokna). Dette medfører at planen får begrenset negativ påvirkning på vassdragets
verneverdier og på elveløp som rødlistet (truet) naturtype.
I anleggsperioden kan avrenning fra anleggsvirksomheten nå vassdragene. Det vil ikke føre
til permanente endringer på økosystemnivå. Det vil bli innhentet tillatelse fra Fylkesmannen i
Trøndelag til utslipp av drifts- og drensvann fra tunneler. Vannet slippes ut i vassdragene
etter å ha gått gjennom en renseprosess.
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Det er forutsatt at fiskeførende bekker langs veitraséen vil bli ført gjennom stikkrenner/
kulverter med naturlig bunn og helning slik at fisken kan passere. Dette vil bli
gjennomført etter prinsippene i Miljødirektoratets håndbok «Slipp fisken fram!».
Fremmede arter
Masseforflytning i forbindelse med tiltaket kan medføre at fremmede plantearter sprer seg.
Slike arter kan potensielt fortrenge eller gjøre skade på den naturlige vegetasjonen og
avlinger. Det er derfor viktig å gjennomføre tiltak for å minimere faren for spredning.
Ny E6 vurderes samlet å gi middels negativ konsekvens for naturmiljø, dvs. flora og fauna.

9.4 Kulturarv
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes i sum å medføre middels negativ konsekvens
for fagtema kulturarv i utredningsområdet. Tiltaket vil få størst negative konsekvenser for
kulturlandskapsnivået, der tiltaket vil bryte dagens veinett og forringe lesbarheten mellom de
registrerte kulturmiljøene og deres kontekst. Tiltaket vil være mest sårbart for delområdene
Ulsberg til Skauma (KUL01) og åslandskapet øst for Berkåk (KUL02), da den planlagte
veitraseen her vil bli liggende i et terreng som ikke har særlig grad av moderne bebyggelse
og infrastruktur. Strekningen Huset – Garli (KUL03) er mer robust, men her vil det skjer noe
mer fysisk skade på registrerte kulturmiljø enn de øvrige delområdene.
Området er vurdert til å være et overordnet sammenhengende kulturlandskap, men for å
fange opp landskapsformene som danner bakteppet til plassering, tetthet og utforming av de
registrerte kulturmiljøene er vurderingene nærmere beskrevet i tre delområder nedenfor.
For delområde KUL01 fra Ulsberg til Stavåa ble det registrert 15 kultumiljø med samlet
middels kulturhistorisk verdi. Tiltaket vil ha relativt stort negativ påvirkning på
kulturlandskapet ved at den planlagte veitraséen blir liggende i stor grad ovenfor dagens E6,
i samme områdene der det er stor tetthet av registrerte kulturmiljø, tunmiljø og kull- og
tjærebrenningsanlegg i tillegg til veifarene som binder de sammen. Det er ikke mange
kulturmiljø som blir fysisk berørte. Det er heller ikke mange kulturmiljø som blir særlig utsatt
for nærvirkning, men tiltaket «punkterer» kulturlandskapet, og bryter eksisterende veifar/
forbindelseslinjer og danne barrierer. Dette gjør at kulturlandskapet blir mindre lesbart. Størst
negative virkninger vil det ha for kulturmiljøene Jernå bru (Jønnåa) (KM4) og Skamfersætra 2
(KM14) som vil bli fjernet ved tiltaket. Det vil også påføre relativt stor skade på tunmiljøet ved
Skamfersætra 1 (KM13). Konsekvensen for dette delområdet vurderes å bli betydelig
miljøskade.
I delområde KUL02 er det registrert sju kulturmiljø, samlet vurdert til midels kulturhistorisk
verdi. Også her vil tiltaket få negativ påvirkning på kulturlandskapet ved at den planlagte
veitraséen blir liggende i stor grad ovenfor dagens E6, i samme områdene der det er stor
tetthet av registrerte kulturmiljø. Disse områdene har i liten grad blitt påvirket av moderne
bebyggelse og infrastruktur. Tiltaket vil få mest negative innvirkning på miljøene Røstin/
Nylykkja (KM18) som vil bli delt I to av tiltaket, og Vassengsætra (KM22) som vil bli fjernet av
tiltaket. Konsekvensen for dette delområdet vurderes å bli betydelig miljøskade.
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I delområde KUL03 er det registrert 18 kulturmiljø, samlet vurdert til å ha stor kulturhistorisk
verdi. Den foreslåtte traséen er lagt lavere i terrenget mot eksisterende infrastruktur og
tettere bebygde områder enn de forrige delstrekningene. På grunn av dagens jernbane og
E6 vil kulturlandskapet og de registrerte kulturmiljøene i dette delområdet ha en noe høyere
tåleevne for nye tiltak enn for delstrekning KUL01 og KUL02. Størst negative påvirkning vil
det få for kulturmiljøene Nyheim 2 (KM24) og Løklid (KM37), der en rekke automatisk fredete
fangstgraver vil bli fjernet. De aller fleste av disse er dispenser fra lovverket, men de har ikke
p.t. (06.12.18) fått endret juridisk status fra automatisk fredet til fjernet I Askeladdendatabasen, og er derfor fremdeles med I fagrapporten. Konsekvensen for dette delområdet
vurderes å bli alvorlig miljøskade.
I og med at anleggsbeltet er bredere enn selve tiltaket kan registrerte kulturmiljø være særlig
sårbare i anleggsfasen, og få varig skade. Skadeforebyggende tiltak bør innarbeides i en i
plan for ytre miljø.

9.5 Naturressurser
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes i samlet å medføre middels negativ
konsekvens for naturressurser i utredningsområdet. Begrepet naturressurser omfatter mange
ulike ressurser, og for jordbruk vurderes konsekvensen å medføre middels negativ
konsekvens. For mineralressurser vurderes konsekvensen imidlertid å bli ubetydelig. For
vannresurser kan kan det oppstå noe negativ konsekvens.
Foreløpig beregnet midlertidig og permanent beslag av jordbruksarealer i form av fulldyrka
jord, innmarksbeite, overflatedyrka jord og dyrkbar jord er gjort ut fra reguleringsplankartet,
og går fram av Tabell 9-1.
Tabell 9-1 Foreløpig beregnet midlertidig og permanent beslag av landbruksarealer i form av fulldyrka jord,
innmarksbeite og dyrkbar jord i Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune.

Å etablere erstatningsarealer på deponier i utredingsområdet vil kunne redusere den
negative konsekvensen. Det er også viktig at det stilles krav om å ivareta matjordkvaliteten i
anleggsperioden.
Veianlegget vil videre legge direkte beslag på noe utmarksarealer, men konskvensen vil nok
være mest merkbar ved at ny E6 danner en barriere for vandring og fri ferdsel av husdyr på
beite og jaktbart vilt i utmarksområdene på tvers av veien. Videre vil motorvei med 110 km/t
fart medføre en betydelig risiko for at dyr blir påkjørt. Viltgjerder vil redusere ulykkesrisikoen,
men barreireeffekten blir dersto større. Konsekvensen vurderes å medføre
noe negativ konsekvens for utmarksområder med utmarksbeite og for jaktbart vilt.
Viltovergangen og andre muligheter for kryssing av veien for dyr vil være avbøtende tiltak.
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For mineralressurser vurderes konsekvensen å bli ubetydelig. For Rennebu granitt og
Skamfersæter steinbrudd blir konsekvensen ubetydelig, mens noe areal tilknyttet Solberg
steinbrudd kan bli berørt av veiskjæring for den planlagte Vindåslitunnelen. Konsekvensen
for Solberg steinbrudd avhenger av utformingen i detaljprosjekteringen
I utredningsområdet er det flere drikkevannskilder som benyttes av folk og husdyr.
Konsekvensen for drikkevann kan potensielt bli noe negativ, men dette avhenger av hvor
drikkevannsuttakene/brønnene ligger og den videre detaljprosjekteringen av veien. Uttakene
må kartlegges og kartfestes nærmere i detaljprosjekteringen, og avbøtende tiltak bør
vurderes ut fra behov som kartlegges.
På utredningstidspunktet er det ikke ingen registrerte energibrønner i konflikt med
veianlegget.

Figur 9-1 Skamfærsetra i Rennebu kommune. Jordbruk og kulturmiljø vil bli påvirket av ny E6. Foto: Sweco, juli
2018.
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9.6 Sammenstilling av konsekvensutredning
For temaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturarv og naturressurser er konsekvensene
av ny E6 med alle planlagte, tilhørende anlegg i sum vurdert å bli middels negativ. For
friluftsliv og bygdeliv er konsekvensen i sum vurdert å bli noe negativ. Sammenstillingen går
fram av Tabell 9-2 med forklaring i Tabell 9-3. Utredningene som ligger til grunn for
konklusjonene følger som egne rapporter i vedlegg 18-22.
Tabell 9-2 Sammenstilling av konsekvenser for ikke prissatte konsekvenser etter metode beskrevet i Statens
vegvesen håndbok V712 konsekvensanalyser.

Ikke prissatt tema
Landskapsbilde
Friluftsliv og bygdeliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser

Samlet vurdering av konsekvenser
Middels negativ konsekvens
Noe negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens
Middels negativ konsekvens

Tabell 9-3 Kriterier for fastsettelse av konsekvens.
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Figur 9-2 Uttak av naturressurser foregår nær der ny E6 planlegges, her granittblokker fra Rennebu granitt. Foto:
Sweco, juli 2018.

Side 58 av 73

240

DETALJREGULERING FOR E6 ULSBERG – VINDÅSLIENE I RENNEBU KOMMUNE OG MIDTRE GAULDAL KOMMUNE

10 Sammendrag av innspill og merknader
10.1 Merknader til varsel om oppstart og planprogram
Nr.
1.

Avsender
Fylkesmannen i Trøndelag, 20.06.2018
Landbruk
Uheldig dersom en stivere linjeføring medfører
større beslag av dyrka mark enn vedtatt plan.
Konsekvensene av endringer i forhold til vedtatt
plan bør gå klart fram av planforslaget.

Nye Veier
Kommentar
Arealberegninger viser omtrent samme
beslag i ny plan som i vedtatt plan.

Forutsetter at jordvern er en premiss i planarbeidet.
Må vurdere om overflødige veier og areal kan
tilføres som dyrkamark.

Jordvern er en viktig premissgiver i
planleggingen, og det er lagt vekt på å
minimere ulempene for jordbruket og
bidra til mulig nydyrking som
kompensasjon for tapt jordbruksareal.

For rigg-, anlegg-, deponiområder må det søkes
løsninger som ikke berører dyrkamark.
Alternativsvurderingene må synliggjøres. Berørt
dyrkamark må tilbakeføres til samme kvalitet som
før tiltaket. (ivaretas i bestemmelsene). Ta vare på
matjord der dyrkamark omdisponeres permanent.
Må vise kvaliteten på jord, skog og beitearealer
som blir berørt.

Midlertidige anleggsbelter er redusert
så mye som mulig i områder som
berører dyrkamark.Det er tatt inn krav
til behandling av dyrka jord i
reguleringsbestemmelsene.

Overflatedyrka mark må tas med i vurderingen. Det
må tas hensyn til arronderingsmessige forhold og
inneklemte jordbruksareal. Konsekvenser for
arealer som er registrert som Miljøfigur i Skog må
utredes.

Overflatedyrka mark er tatt med i
vurderingene i forhold til arealbeslag.

Miljøvern
Vektlegger støy, nærmiljø og friluftsliv og
naturmangfold.
Støy og luftforurensning er godt ivaretatt i
planprogrammet. Foreslåtte hensyn i forhold til
Landskap, Naturmangfold og Nærmiljø og Friluftsliv
er godt ivaretatt i planprogrammet. Viktig at
miljøhensyn gjøres bindende i bestemmelsene.

Tas til orientering. Forholdene er
avklart i reguleringsplan og
bestemmelser innarbeidet.

Friluftsliv/by- og bygdeliv
Unngå at veianlegget fører til nedbygging av
nærfriluftsområder, samt barrierer.

Det er lagt stor vekt på å legge til rette
for kryssing av E6 i form av
underganger og overganger. Det er
vurdert at anlegget ikke vil få
vesentlige store konsekvenser for
friluftsområder.
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Naturmangfold
Konsekvenser for naturmangfold ved
massedeponier må være med i utredningene.Det
må gjøres feltregisteringer da kunnskapsgrunnlaget
er for svakt i dag.

Det er gjennomført omfattende
feltregistereinger og viltregisteringer i
området i forbindelse med
planarbeidet. Fagtema naturmangfold
er omfattende utredet i
konsekvensutredningen.

Må fokuseres særskilt på konsekvenser for
vassdrag, bekkedrag, og bekkedaler med
kantvegetasjon, verneområder, rødlistearter og
svartelistearter. Vil i tillegg peke på kalkrike lier og
berg, ravinedaler og meanderende bekkedrag.
Helse og omsorg
Planforslaget må inneholde en tabelloversikt med
de enkelte boliger, hvordan dagens støysituasjon
er og hvordan fremtidig støysituasjon vil bli før og
etter avbøtende tiltak.

Det er gjennomført støyberegninger
som viser dagens og fremtidig støy,
samt langsgående tiltak og evt behov
for lokale tiltak per eiendom.

Samfunnssikkerhet
Forutsetter at det foretas en ROS-analyse i tråd
med DSB sin veileder.

ROS-analyse er gjennomført i henhold
til de krav som stilles av
Fylkesmannen.

ROS-analysen skal også vurdere hvordan fremtidig
klimaendringer kan påvirke tiltaket.
Under marin grense må det vises aktsomhet for
mulige forekomster av kvikkleire.
Avdekket risiko skal møtes med tiltak som hjemles i
planbestemmelsene eller gjøre juridisk bindende på
andre måter.
2.

Trøndelag fylkeskommune, 19.06.2018
Nærmiljø og friluftsliv
Hvordan Berkåk sentrum knyttes til
friluftsområdene øst for ny E6 er et viktig tema som
må utredes.
Virkningene for friluftsområdene rundt Buvatnet må
også beskrives.

Kommentar
Forhold knyttet til nærmiljø og friluftsliv
er utredet i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
Fiskeførende bekker er tatt hånd om
gjennom tilpassete kryssinger under
ny E6.

Temaet folkehelse skal behandles og
konsekvensvurderes, disse vil i stor grad være
sammenfallende med andre temaer i KU (friluftsliv,
by- og bygdeliv, trafikksikkerhet, støy og luftkvalitet
og naturmangfold).
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3.

Vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning i vannregion
Trøndelag 2016-2021 er en gjeldende forutsetning.
Hensyn etter vannforskriften skal inngå.
Avklaringer må skje tidligst mulig.
Fylkeskommunen må være involvert i forhold til
vannforekomster som berøres direkte av
inngrepene.

Tas til etteretning. Detaljert kartlegging
av private drikkevannsforsyninger
gjennomføres i forbindelse med
totalentreprise.

Vilt og ferskvannsfisk
Planområdet er et viktig område for vilt.
Viktige trekkveier og oppholdsarealer for vilt vil
avdekkes og det foreslås avbøtende tiltak.
Orkla er lakseførende 1,5 km nord for Ulsberg.
Det gjennomføres feltbefaring samt avbøtende
tiltak foreslås i planforslaget.
Prinsippene i Miljødirektoratets håndbok «slipp
fisken frem» legges til grunn.

Tas til etteretning. Det er gjennomført
omfattende feltundersøkelser og
viltkartlegging i området.

Samferdsel
Sammenkobling mellom Fv 700 og E6 skal skje på
en sånn måte at kjøretøy med lengde tilsvarende
modulvogntog kan uhindret passere.
Forutsetter at det etableres innfartsparkering med
GS-vei til busslommer ved krysset på Berkåk.

Vegsystemet er dimensjonert for
modulvogntog. Det skal etableres
innfartsparkering ved toplanskrysset
ved Berkåk, og sammenhengende GSvei fra Berkåk.

Kulturminner
Må foretas en arkeologisk feltregistrering innen
planområdet for å avklarer forholdet til automatisk
fredete kulturminner.
Endelig uttalelse av dette temaet gjøres etter at
arkeologiske forhold er avklart.
Det tas høyde for at bygninger og områder med
kulturhistorisk verdi blir vurdert i dette arbeidet.

Tas til etteretning. Arkeologiske
feltregisteringer er gjennomført.

Bane NOR, 14.06.2018
Jernbanen må vises tydelig på kart, illustrasjoner
osv. i områder hvor det er aktuelt med nærføring og
kryssing av jernbanen. Det må utarbeides
tilstrekkelig med snitt som viser jernbanen, terreng
og planlagt veitiltak med tilhørende/tilknyttede
anlegg.

Kommentar
Jernbanen vises tydelig i
kartgrunnlaget. Det er utarbeidet
tverrsnitt som viser ny E6 og
jernbanen, disse er oversendt
BaneNor. Planoverganger langs
jernbanen vil bli vurdert. Det vil bli
utført sumstøy-beregninger som
omfatter både E6 og jernbanen. Nye
Veier vil ta initiativ til møte med
BaneNor tidlig i reguleringsplanprosessen.
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4.

Må ha tilstrekkelig areal langs jernbanen for å sikre
drift og vedlikehold, samt utvidelse av jernbanen.
ROS analysen må avklare om tiltaket fører til økt
fare for flom-, erosjons-, setnings- og skredfarer på
jernbanen. Sikkerheten for jernbanen må være
tilstrekkelig både i anleggsfasen og permanent.

ROS-analysen omfatter de forhold
som er påpekt i merknaden fra
BaneNor.

Det må utredes hvordan en realisering av planen
kan påvirke viltets trekkveier og følgene dette kan
få for jernbanen. Avbøtende tiltak beskrives.

Det er utredet vilttrekk og lagt til rette
for viltkryssinger der hvor det i dag er
registert vilttrekk. I totalentreprisen
skal det utredes plassering av
viltgjerder, som må vurderes også for
å å unngå økning av ulykker med
jernbanen.

Det må utredes om det planlagte tiltaket kan føre til
endret/økt ferdsel over planoverganger, og se på
mulighet for å erstatte planoverganger med
planskilte løsninger.

Reguleringsplanen endrer ikke på bruk
av dagens planoverganger.

Det må legges vekt på tiltak og støytiltak som
unngår å øke støybelastningen mot jernbanen og
fra jernbanen.

Det er gjennomført støyberegninger på
strekningen som også hensyntar
jernbanen. Nødvendige tiltak er
innarbeidet i planen.

Forventer at forslagsstiller setter seg inn i Banen
Nors veiledere, veileder for nasjonale interesser i
arealplanlegging og teknisk regelverk.

Tas til etterretning.

Eiendomsgrensene som ligger i kartgrunnlaget er
ikke nødvendigvis korrekt.

Tas til orientering. Prosjektet må
forholde seg til eiendomsgrensene
som ligger i matrikkelen.

Statens vegvesen, 18.06.2018
Ber om at det gjennom planarbeidet ses på
løsninger for myke trafikanter.
Det er i dag en kulvert for myke trafikanter på
Berkåk, denne er i dag lite i bruk og det er flere
farlige hendelser som følge av kryssing i plan på fv.
700.

Kommentar
Løsninger for myke trafikanter er
vurdert sammen med lokalveisystemet
på Berkåk.

Kryss og veisystem mellom dagens E6 og fv. 700
og ny E6 må dimensjoneres for modulvogntog.
Det må tas særlig hensyn til omkjøring ved stengte
tunneler ettersom det planlegges bygd med
ettløpstunneler.

Kryss mellom dagens E6 og fv. 700 er
dimensjonert for modulvogntog. Behov
for opprusting av dagens E6 vil bli
vurdert i forbindelse med
totalentreprisen og omklassifisering av
vegsystemet.
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5.

Mattilsynet, 18.06.2018
Etablere rutiner og sikre en praksis for å redusere
sannsynligheten for spredning av
planteskadegjørere, svartelistearter og
smittestoffer.
Nasjonale mål for vann og helse legges til grunn for
det videre arbeidet.
Gjennomføre kartlegging for å sikre at eventuelle
vannforsyningssystemer i eller i nærheten av
planområdet ikke blir negativt påvirket av
utbyggingen.
Beliggenhet til ledningsnett og andre installasjoner
knyttet til distribusjon og lagring av drikkevann
utredes grundig i forkant av oppstarten.
Gjelder også for private vannforsyningssystem.
Vannverkseier må ha tilstrekkelig tilgang til
infrastrukturen etter utbygging.

Kommentar
Merknadene tas til etterretning.
Detaljert kartlegging og løsninger for
vann- og avløpssystemer blir en viktig
del av totalentreprisen.

6

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF),
14.06.2018
Rennebu granitt er en natursteinsforekomst av
regional betydning. Planens konsekvenser for
Rennebu granitt må beskrives konkret i forhold til
drift og uttak.

Kommentar
Konsekvenser for Rennebu granitt og
Solberg steinbrudd er vurdert i
konsekvensutredningen i forhold til
naturressurser.

Solberg steinbrudd har lokal betydning. Påpeker at
konsekvensene for driften av steinbruddet må
beskrives.
I Solberg steinbrudd produseres knust fjell som har
lokal betydning som ressurs. Det er søkt om
utvidelse av tiltaket. Konsekvensene for driften av
dette uttaket og forekomsten bør vurderes utredet
ytterligere i KU.

Det vil bli gjort en helhetlig vurdering
av bruken av gode mineralressurser i
forbindelse med totalentreprisen.

Regner med at temaet mineralressurser blir
gjennomgått i sin helhet og at prosjektet i størst
mulig grad tar hensyn til gode mineralressurser i
tråd med nasjonale forventninger.
7.

NVE, 15.06.2018
Har ingen kommentarer til planprogrammet, viser til
NVE-veiledere og verktøy som hjelp i det videre
arbeidet.

Kommentar
Tas til orientering.
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8.

Rennebu næringsforening, 02.05.2018
Ønsker at fv. 700 fra E6 til Berkåk sentrum blir
koblet til dagens E6 via det nordligste av de tre
utredete alternativene for ny fv. 700.

Kommentar
To alternativer for fv. 700 mellom ny
E6 og dagens kryss mellom E6 og fv.
700 følger reguleringsplanen. Det
legges opp til en prosess der Rennebu
kommune og Trøndelag
fylkeskommune avklarer hvilken trasé
som skal vedtas etter endt offentlig
ettersyn.

9.

Arnt Ytterhus, 22.05.2018
Mener at trafikken fra fv. 700 ikke bør gå gjennom
Berkåk sentrum, og at den bør kobles til ny E6 sør
for Berkåk.

Kommentar
Det er ikke lagt opp til mulighet for
tilkobling av fv. 700 annet enn i
planlagt toplankryss øst for Berkåk. To
alternativer for fv. 700 mellom ny E6
og dagens kryss mellom E6 og fv. 700
følger reguleringsplanen. Det legges
opp til en prosess der Rennebu
kommune og Trøndelag
fylkeskommune avklarer hvilken trasé
som skal vedtas etter endt offentlig
ettersyn.

10.

Tore Hallan / Hallan camping, 20.06.2018
Viktig med god skilting ved krysset på Berkåk og i
Soknedal som viser hvor campingplassen ligger.
Viktig med informasjonstavle ved kryssene med
kart og informasjon om hva som finnes i
kommunene.

Kommentar
Det utarbeides ikke skiltplan for
veisystemet i forbindelse med
reguleringsplanprosessen, dette er
detaljer som avgjøres i
totalentreprisen. Etablering av
trafikkskilt styres av skiltforskriften med
tilhørende veiledere og skiltnormaler.

Det må beregnes støynivå ved campingplassen og
ved gården Hellandsgjerdet.

Det er utført støyberegning for hele
E6-strekningen, og det er foreslått
støytiltak for de hytter og boliger som
kommer over grenseverdiene. Aktuelle
tiltak er støyvoller og/eller fasadetiltak
på bygninger.

Gerd Karin Ramlo og Anders Granmo +
vedlegg, 18.06.2018
«Østlig» alternativ må sies å være en bra løsning
over opplyst eiendom.

Kommentar

Usikre på hvordan det blir å leve med en 4-felts vei
med 110 km/t i nærheten.
Har tidligere sendt innspill til planprosessen på
bakgrunn av ny veilinje (innspill datert 21.03.2018

Tas til orientering.

11.

Tas til etteretning.

Tas til etteretning. Innspill er forsøkt
ivaretatt i størst mulig grad.
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vedr. adkomst jernbanebru, adkomst dyrkamark,
riggområder, mulige masselager/deponi,
veiløsninger og vilt).

12.

Opplyser om at det er vanskelig å ta stilling til
sammenknytning av småveier og inntegnet bru
over ny E6 for gitt eiendom, før lokalisering av
skytebane er avklart.

Skytebane etableres ved dagens
lokalitet, men justeres og opparbeides
på nytt.

Foreslår likevel å trekke brua over E6 nærmere
dagens skytebane, da den vil virke mindre ruvende
i terrenget.

En motorveg med 110 km/t fartsgrense
har svært stiv linjeføring og forskyving
av linjen kan få vestetlige utslag over
en lang utstrekning. Over Stavåa vil E6
legges på fylling, med elva i kulvert
under.

Ber om å bli fortløpende orientert om arbeidet med
ny beliggenhet av skytebanen, da det har
betydning for hvor disse småveiene blir lagt.

Tas til etteretning.

Vedr. større deponi vest for bru over ny E6:
opplyser om at dersom all skog i dette området
fjernes, vil det medføre økt støy og endring av
vindforholdene for de som bor i dette området.

Deponi i dette området er viktig for
effektiviteten i byggeperioden. Det er
derfor nødvendig å ta bort skog i
anleggsfasen.

Ønsker at det skal stå igjen et «belte» av
verneskog langs dyrket mark og mot jernbanelinja.

Tas til orientering.

Opplyser om at når ny E6 står ferdig, må deponiet
tilbakeføres til skogproduksjon.

Deponiet vil etter endt anlegg
tilbakeføres til landbruksformål, i tråd
med grunneiers ønsker.

Rennebu Idrettslag (RIL), 20.06.2018
RIL har i samarbeid med grunneiere lagt til rette for
bruk av området øst for Berkåk sommer og vinter.
Dette har foregått over svært lang tid og området er
et etablert og attraktivt utfartsområde.

Kommentar
Det har vært tett kontakt med RIL
gjennom utarbeidelse av
reguleringsplanen, og idrettslagets
interesser er godt ivaretatt i
planforslaget.

RIL er derfor svært interessert i å bli involvert i
utredninger og befaringer som angår friluftsliv/byog bygdeliv og folkehelse.
RIL har flere trimposter i området og har ei skiløype
som krysser planområdet rett øst for Berkåk
sentrum.
Gjennom bl.a. registreringer i trimpostene har RIL
nokså god oversikt over bruken både sommer og
vinter.
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13.

RIL har ingen merknader til planprogrammet som
sådan utover dette.
Inger-Lise og Geir Aspeggen, gnr./bnr. 84/4,
17.06.2018
Ny E6 på Berkåk blir bygd ca. 200 m fra
eiendomsgrensen deres. De er fastboende.
De har en gårdsvei på 1,8 km, som må
krysse/krysses av nye E6. Avstanden (gårdsveien)
til sentrum (4 km) bør ikke bli lengre.
De har et hyttefelt på eiendommen og gårdsbruk på
140 mål (grasproduksjon) som ved ny E6 vil bli
verdiløst. Stiller spm vedr hvordan tiltakshaver
tenker vedr. dette.
Gårdsveien må være kjørbar med elektrisk rullestol
gjennom hele plan- og byggeperioden. At det blir et
stort problem med støy og lysforurensing.

Kommentar
Tas til orientering.
Eiendommen får adkomst til Berkåk
sentrum via det nye toplanskrysset.
Det legge i tillegg opp til en viltkryssing
nedenfor eiendommen, som også
sikrer landbruksdrift og
skiløype/turveg.
Kompensasjoner i forhold til
verdiforringelser og erverv
gjennomføres som egne prosesser
etter at reguleringsplanen er vedtatt.
På denne strekningen vil E6 ligge i dyp
skjæring, slik at eiendommen bli lite
påvirket i forhold til støy og lys.

14

Endre Berntsen Buskland, Audun Berntsen
Buskland, Aud Berntsen, Jostein Berntsen,
Camilla Buskland og Knut Berntsen, Skugglia,
Rennebu, 18.06.2018
1. Dyrket mark, innmarksbeite og drikkevannskilde
Slik veien er planlagt nå kommer den sannsynligvis
i konflikt med dyrket mark som anvist på vedlagt
bilde. Bekk i eiendomsgrensen mot nabo av gården
er viktig å bevare som drikkevannskilde.
Frykter at alt areal mellom E6 og jernbane blir
ubrukelig som beite. Dette er beklagelig da beitet i
sin helhet er viktig for høstbeite.

Kommentar

2. Gjødseltransport:
Har behov for rør på tvers av E6 for frakt av gjødsel
fra fjøs til leid jord på andre siden av jernbanen.
Ved en eventuell bruløsning over jernbanen ved
Vadløkken (se punkt 5) vil dette behovet bortfalle.

Tas til orientering. Dette avklares i
forbindelse med totalentreprisen.

3 Utmarksbeite:
I store deler av planområdet er det mye dyr på
beite i utmark. Slipper ca 40-50 storfe på
utmarksbeite om sommeren. Med en ny E6
gjennom beiteområdet vil dette gi store
utfordringer. Ved hele E6-strekningen som berører

Tas til etteretning. Det skal etableres
viltgjerde langs E6, dette må også
være sikret for bufe. Det er mulig å
krysse E6 ved Vadløkkjbekken, i tillegg
etableres det viltkryssing ved Tovlia.

E6 kommer ikke i konflikt med
dyrkamarka i permanent situasjon,
men i anleggsfasen er det satt av et
areal som midlertidig beslaglegger ca.
2 daa i den nederste delen av
dyrkamarka. Bekken må bevares i
anleggsfasen. Prosjektet beslaglegger
alt areal mellom E6 og jernbanen.
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utmarksbeitet må det være viltgjerde/gjerde. Det
må også settes opp gjerde ved jernbanen.
Eneste mulighet for kryssing av E6 vil være under
brua ved Bjerkåsen. Fører til en kileformet
utforming av beiteområdet.
4. Leiejord og adkomst til denne
Mye av jorda som driftes er leiejord som er på den
andre siden av planlagt ny E6 (ca 200 daa). Viktig
med god adkomst til leiejorda. Det må sikres at
avlingsveier blir opprettholdt minimum som i dag,
eller at det opprettes nye, der en kan ferdes med
traktorer og lastebiler etter dagens (og fremtidens)
krav til store kjøretøy.

Tas til etteretning. Ny E6 endrer ikke
på adkomstforholdene til disse
utleiejordene, da dagens
skogsbilveger skal krysse E6 planfritt
der det er behov.

5. Ny Bjerkåsvei med bru over jernbane
Ved å flytte Bjerkåsveien litt lenger sør, ved foten
av E6-brua i sør, som kommer ned mot jernbanen
der høyden er slik at bru kan bygges over
jernbanen og elva, vil dette være en god løsning
med hensyn til både god avlingsvei og øvrig trafikk
med større kjøretøy til gammel E6. Dette vil også
bidra til at den nye E6-brua bli vesentlig kortere i og
med at mye av dalen vil kunne fylles opp. Gammel
Bjerkåsvei og Holtveien kan da fjernes/fylles over.

Prosjektet legger ikke opp til å bygge
nye kryssinger av jernbanen. Dagens
løsninger og krysningspunkter
opprettholdes.

6. Lerdalslia Hyttegrend
Godkjent regulert hyttefelt, Lerdalslia Hyttegrend,
med totalt 35 tomter, der 7 tomter er bebygd med
hytter.En vesentlig forutsetning med tilgjengelighet
via E6. Slik E6 er planlagt nå, så må man kjøre til
Berkåk før man må ta av til Træthaugveien og kjøre
nordover igjen til man kommer til hyttefeltet. Dette
vil øke reisetiden vesentlig!

Adkokmst til hyttefeltet gjøres fra
fremtidig E6. Trafikk fra Trondheim må
ta av i toplanskrysset i Soknedal,
trafikk fra sør i toplanskrysset ved
Berkåk, og benytte seg av
eksisterende jernbanekryssinger og
skogsbilveger fram til hytteområdet.

Foreslår å flytte på Bjerkåsveien med bru over
jernbanen til gamle E6, som nevnt og illustrert i
punkt 2.
7. Deponi
Har foreslått mulige deponiplasser.

Tas til orientering.

8. I byggeperioden
I byggeperioden er det viktig at det blir lagt til rette
for at avlingsveier og tilgang til dyrkajord, lokale
veier, beitedyr i utmark som kommer mot ny E6
osv. Vil også påpeke at gårdens vanntilgang

Tas til etteretning.
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15.

16.

kommer fra Igla Vannverk, som også blir berørt av
utbyggingen, og at vanntilgangen må være
kontinuerlig hele tiden.
Per Eilif Ekle, Løkli, Soknedal, gnr./bnr. 89/20,
19.06.2018.
Ny E6 mellom Løkli og Vindåslitunnelen vil gå rett
gjennom dagens vannkilde til overnevnte eiendom
(gbnr 88/4). Ny vannkilde må derfor avklares og
etableres så snart planprogrammet er vedtatt og i
god tid før utbyggingen starter.

Kommentar
Tas til orientering. Håndtering av
private vannkilder blir en viktig del av
totalentreprisen.

Alle oppsitterne på østsiden av Igla, som i dag
bruker Løklibrua, ber om at Bjønnsplassveien blir
opprettholdt. De er avhengige av å ha en vei som
tåler tung trafikk så som tømmerbiler,
septikktømming, generell vareteansport, brannbil
og flere typer landbruksredskaper. Veien må lages
kortest mulig av hensyn til brannbil og brøyting.

Bjønnplassveien opprettholdes i
reguleringsplanen. Legges til rette for
planfrie kryssinger av E6, som skal
dimensjoneres for landbrukskjøretøy.

Anne Marie og Morten Samset, Rennebu,
gnr./bnr. 92/4, 23.05.2018.
1. Støyskjerming
Ønsker at støyskjermingen utføres med en støyvoll
i hele strekningen forbi bebyggelsen, og at det
monteres støyskjerm på den planlagte "Garli bru"
der E6 passerer over lokalveien. I den vedtatte
planen fra 2016 er det tatt høyde for areal til en slik
støyvoll (se side 42 i avsnitt 5.11 i planen fra 2016).

Kommentar

2. Drikkevannskilder
Drikkevannskildene ved Garli vil bli negativt
påvirket. Ønsker å diskutere dette i en tidlig fase av
planarbeidet, slik at arbeidet med ny vannforsyning
kan gjøres mest mulig effektivt og hensiktsmessig
som del av det øvrige arbeidet med veien.

Forhold omkring erstatning av
drikkevannskilde vil bli tatt opp som en
del av grunnervervsprosessen for ny
E6.

3. Tilgang til marka og adkomst for redningsbiler og
større kjøretøy.
Veien øst for jernbanen mellom Bjørset og Berkåk
(Bjønnplassveien i Midtre Gauldal og
Tretthaugveien i Rennebu) er eneste adkomst til
bebyggelsen på Garli øst for jernbanen for store
kjøretøy pga. en svært trang jernbaneundergang.
Det må derfor planlegges tilstrekkelig høyde i alle
krysningene med ny E6 for store kjøretøy
(redningsbiler, tømmertransport etc.), slik det er
gjort i reguleringsplanen fra 2016.

Tas til orientering. Det er lagt opp til
flere kryssinger av E6 for
lokalvegsystemet. Ved Dragsetmoen,
Garli og Løklia. Undergangene må
dimensjoneres i forhold til
landbrukskjøretøy, dette avklares i
forbindelse med totalentreprisen.

Det er gjennomført støyberegninger for
hele strekningen og avbøtende tiltak
som støyvoller/-skjermer er lagt inn i
plangrunnlaget. I tillegg til
langsgående tiltak kan lokale tiltak og
fasadetiltak på eiendommer bli aktuelt,
dette avklares i totalentreprisen.
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17.

18.

Ønsker møte med planprosjektleder for å gå
gjennom våre innspill, spesielt for de to første
punktene,
og for å få informasjon om hvordan det skal
arbeides videre med detaljplan og utførelse.

Nye Veier har arrangert folkemøter og
åpen kontordag på Rennebu hvor det
har vært mulig å komme med innspill
og spørsmål til planarbeidet.

Steinar Hovlandsvåg, Rennebu, gnr./bnr. 85/27,
20.06.2018
Klager som eier av gnr 85 bnr 27 i Rennebu på
planer om å bygge ny E6 kun ca. 200 m nedenfor
deres hytte.

Kommentar

Klagen anføres på bakgrunn av flg:
Ny 4 felts vei med kontrollstasjon vil medføre
vesentlig økt støy- og ikke minst lys-sjenanse
fra billys om kveld/natt.
Kraftig økning i støv

Det er utført støy- og støvberegninger
for strekningen som viser at
eiendommen ivaretas i forhold til dette.

Salgsverdien på eiendommer i området er allerede
forringet.
Viser til dom etter utbygging av Gardermoen hvor
det ble utbetalt strøksmessig erstatning for
forringelse.

Evt. erstatning for verditap vil bli tatt
opp som en del av
grunnervervsprosessen.

Mener veien bør legges i tunnel, alt. legges lengre
ned i åsen.
Ved tunnel vil det også på en bedre ivareta dyreliv
og fortsatt være attraktiv skiløype uten kryssing av
forstyrrende E6 og det vil fremdeles være attraktivt
å ha hytte i dette området og boliger vil også
fortsatt være på den beste beliggenheten i bygda.

En totalvurderingen knyttet til inngrep,
risiko og kostnader har ført fram til at
Nye Veier foreslår denne traséen for
ny E6

Træthaugveien SA v/Knut Berntsen, 18.06.2018
Fornøyd med å legge anleggsvei langs østsiden av
ny E6, som medfører tosidig driftsvei etter endt
anleggsperiode.

Kommentar
Tas til etteretning.
Kryssing under E6 vil bli tilrettelagt i
forbindelse med E6-bru ved Bjørkåsen
(Vadløkkjbekken). Atkomst via
Træthaugveien skal ivaretas i
anleggsperioden.

Viktig at det blir en sammenheng mellom gamle og
nye Træthaugvei ved E6-brua ved Bjørkåsen.
Tømmertransport skal kunne snu med lass.

Tilbakemelding på mottatt klage ble
sendt fra Nye Veier pr mail 21.06.2018
fra Lars Håvard Verkland.

Det er viktig at det blir lagt til rette for at
Træthaugveiens funksjon også blir i varetatt under
utbyggingsperioden.
19.

Igla Vannverk v/Knut Berntsen, 18.06.2018
Igla vannverk er et privat drevet vannverk med 11
påkoblingspunkt. Vannuttaket er et brønnhull med
pumpekum ved Halland Camping.

Kommentar
Vannforsyningen vil bli ivaretatt i
byggeperioden. Evt. nødvendige
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Ny E6 vil krysse vannledningen og også komme i
konflikt med det første høydebassenget.

omlegginger vil bli gjennomført som en
del av anleggsarbeidet for ny E6.

I og med at såpass mange er avhengig av
kontinuerlig tilgang på vann så må vannverket
være i drift i hele byggeperioden.
20.

Innset og Ulsberg grendalag, næringsliv, og
Ulsberg velforening, ikke datert
Ulsberg blir et viktig knutepunkt i fremtiden.
Ønsker å bidra til at det tilrettelegges for
næringsarealer på stedet og rundt krysset ved
Ulsberg.

Kommentar

Ønsker også næringsareal ved massedeponiet ved
Kløfta.

Ivaretas i reguleringsplanen.

Kommer til å oppfordre gårdbrukere til å benytte
seg av muligheten til å få masse til jordforbedring.

Tas til orientering.

Viktig at infrastruktur for kollektivtrafikk og gående
og syklende blir tatt hensyn til i planarbeidet. Behov
for parkering i området.

Dagens kollektivløsning opprettholdes.
Legger til rett for pendlerparkering.

Ønsker tilrettelegging for parkering mot togstasjon
og ønsker togstopp ved Ulsberg i fremtiden.

Tas til orientering.

Behov for løsninger for sikker lagring av sykler ved
Ulsberg.

Tas til orientering. Avklares i
totalentreprise.

Ønsker å bidra med bomuligheter for veiarbeidere
ved anleggsgjennomføring.

Tas til orientering.

Arbeider for gjenreising av Budeng brua, og håper
Nye veier kan bidra i prosjektet.
Ønsker etablert parkering nord for Kløftbrua og
gangadkomst ned til Orkla bru.

Dette vil ikke bli en del av
reguleringsplanens oppgaver å finne
en løsning på.

Ønsker tilgang på overskuddsmasser for å bedre
lysløypetraseen mellom Ulsberg og Innset,
adkomstvei til utlagte kommunale boligtomter, samt
til et område hvor innbyggere kan hente gratis
masse ved behov.

Tas til orientering.

Ulsberg er et viktig trafikknutepunkt
hvor det er knapt med areal.
Mesteparten av arealet rundt E6
reguleres derfor til samferdselsareal
for å ha en fremtidig fleksibilitet i
forhold til vegløsninger.
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21.

Hege Almås, gbnr 89/1, 20.06.2018
Ut fra planprogrammet så skal det ikke anlegges
kryss på E6 mellom Soknedal sentrum og Berkåk
sentrum. Medfører store omveier og kjøring på
lokalvei. Planlagt bom ved Garli og Fossum føles
urimelig, da det må betales selv om ny E6 ikke
benyttes.

22.

Kommentar
Atkomst til dyrka mark og skog er
ivaretatt i reguleringsplanen, men for
tilknytning til E6 må toplanskryssene
på Berkåk eller Soknedal benyttes.
Plassering av bomsnitt og avgiftsnivå
avklarer i egen prosess.

Ny E6 vil gå midt igjennom dyrket jord og skog på
eiendommen på østsiden av elva Igla.
Gjenværende dyrket jord og skog vil bestå av
mange små partier delt opp av elva Igla,
Dovrebanen, ny E6 samt nye atkomstveier. Kan
miste drivverdien. Adkomsten til østsiden av Igla
blir betydelig forlenget.

Erstatning for tap av dyrka mark vil bli
tatt opp som en del av grunnervervet
på strekningen. Det er forsøk å berøre
så lite dyrkamark som mulig.

Det er viktig at de atkomstveiene og evt. under/overganger som bygges er dimensjonert for
dagens og fremtidens tømmertransport.

Tas til etteretning. Detaljert utforming
av konstruksjoner avklares i
totalentreprisen.

Frykter støy som følge av ny vei. Ber om vurdering
av støydempende tiltak.

Det er utført støyberegninger på
strekningen og det legges opp til
langsgående støyskjerming av E6 som
gjør at eiendommen tilfredsstiller krav
til støy.

Mye av skog og dyrket jord på østsiden av Igla går
tapt, og krever erstatning for dette.

Erstatning for tap av dyrka mark vil bli
tatt opp som en del av grunnervervet
på strekningen.

Er kjent med 2 hønsehaukreir på skogseiendom på
østsiden av Igla. Er påvist flere dyregraver i
området.

Tas til orientering. Truede arter og
kulturminner er en del av
konsekvensutredningen

Røåsen hytteforening og grunneier Nylykkja
hyttefelt Geir Aspeggen, 18.06.2018
Det er ca. 60 – 100 hytteeiendommer i Røåsen.
Prosjektet vil rasere den nærmeste naturen og
forrige hyttelivet ved Røåsen.

Kommentar

Ber om følgende utredninger i planarbeidet:
1. Konsekvens for vannforsyning for hyttene i
Røåsen og Nylykkja hyttefelt.
2. Sikring av disse drikkevannskildene.
3. Lysforurensning/støy for
hytteeiendommene i Røåsen og Nylykkja
hyttefelt.
4. Tiltak for å minimere slik
lysforurensning/støy for nevnte hyttefelt

3-6: Ved valg av lysarmaturer for E6
må fare for lysforurensning vurderes.
Belysningsplan uarbeides i
totalentreprisen.
Det er utført støyberegning for hele
E6-strekningen og ny fv 700, og det er
foreslått støytiltak for de hytter og
boliger som kommer over

1-2: Konsekvenser for vannforsyning
og evt. sikring av disse vil bli vurdert i
forbindelse med totalentreprisen.
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5. Lydforurensning/støy for
hytteeiendommene i Røåsen og Nylykkja
hyttefelt.
6. Tiltak for å minimere slik
lydforurensning/støy for nevnte hyttefelt
7. Den verdimessige konsekvensen av å
etablere E6, slik det er nå foreslått, for
hytteeiere, med tanke på salgbarhet av
hytteeiendommene, fall i verdi og
beregning av eiendomsskatt.
8. Den verdimessige konsekvensen av å
etablere E6 slik det nå er foreslått for
grunneiere med tanke på salgbarhet av
tomter i Røåsen som fremdeles ikke er
solgt. For Nylykkja hyttefelt har grunneier
Geir Aspeggen nedlagt store summer i
forhold til vei, vann og avløp. Det er svært
lite sannsynlig at han vil få solgt de
resterende hytteeiendommene med E6
”rett på tunet”. Dette må i så fall
kompenseres.
9. Konsekvensene av tapt helgehandel bør
utredes.

grenseverdiene. Aktuelle tiltak er
støyvoller og/eller fasadetiltak på
bygninger.
7-8: Eiendommer som vil bli fysisk
berørt av ny E6 vil senere bli gjort til
parter i grunnervervet. Det skal i
grunnervervsprosessen utmåles
erstatning for leie og kjøp av grunn
som skal brukes, samt eventuelle
særulemper for resteiendommen.
Eiendommer som ikke blir fysisk berørt
av ny E6, vil være som naboer å
regne. Alminnelige
ulemper/nærføringsulemper som tap
av utsikt, støy mv. erstattes dersom de
overstiger den alminnelige tålegrense i
nabolov eller forurensningslov.
9: Konsekvenser for tapt helgehandel
er ikke utredet spesifikt. Avhengig av
valg av løsning for fylkesveg 700 i
Berkåk vil trafikkgrunnlaget i Berkåk
reduseres. Fylkesveg 700 forventes en
ÅDT på 1700, dagens E6 har ca.
5500.

10.2 Merknader til varsel om utvidelse av planområdet
Det er ikke registrert merkander til varsel om utvidelse av planområdet.
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Vedlegg
Vedlegg nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Tema og dato
Plankart
Planbestemmelser
Teknisk detaljplan, samlet
Planprogram, vedtatt
Adkomst fra ny E6 til Berkåk sentrum, silingsnotat
Støyutredning
Luftkvalitet
Kulturminneregistreringer, Trøndelag fylkeskommune
Geoteknisk rapport, Rambøll
Ingeniørgeologsk rapport, skjæringer i berg
Ingeniørgeologsk rapport, Ulsbergtunnelen
Ingeniørgeologsk rapport, Vindåslitunnelen
Notat 10200066_001 Hydrologiske og hydrauliske
beregninger for dimensjonering av kulverter
ROS-analyse med analyselogg
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
Rieber Prosjekt – støy og sikkerhet ved ombygging av
skytebane, notat
Rieber Prosjekt – momenter til ROS-analyse ved
ombygging av skytebane, notat
Konsekvensutredning landskapsbilde
Konsekvensutredning friluftsliv og bygdeliv
Konsekvensutredning naturmiljø
Konsekvensutredning kulturarv
Konsekvensutredning naturressurser
Risikoanalyse to tunneler

Dato
05.03.2019
05.03.2019
05.03.2019
28.06./20.08.2018
September 2018
18.12.2018
13.12.2018
29.08/4.10.2018
14.18.2018
05.03.2019
05.03.2019
05.03.2019
18.12.2018
18.01.2019
05.12.2018
29.11.2018
29.11.2018
05.03.2018
01.03.2019
01.03.2019
05.03.2019
01.03.2019
18.12.2018
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Midtre Gauldal kommune

Vedtatt dato:

Dato for siste mindre endring:

Reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene
Reguleringsbestemmelser
E6 Ulsberg - Vindåsliene
PlanID: 50272018001
Saksnummer: PS 45/19

1. Planens hensikt
(1) Hensikten med planen er å legge til rette for fire-felts motorvei fra Ulsberg til Vindåsliene.
(2) Disse reguleringsplanbestemmelsene gjelder for Midtre Gauldal kommune.

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet
2.1 Funksjons- og kvalitetskrav
2.1.1 Byggegrense mot vei og jernbane
(1) Der annet ikke er vist i plankartet følger byggegrenser langs vei av veiloven § 29 annet ledd.
Avstanden skal regnes fra midtlinja i kjørebanen, eller gang- og sykkelveien. Har veien atskilte
kjørebaner, eller er det tvil om hva som bør regnes som midtlinje, avgjør veimyndigheten hva
byggegrensa skal regnes fra.
(2) Byggegrense langs jernbanen er 30 m fra nærmeste spormidt i henhold til jernbanelovens § 10.
(3) Normale drifts- og vedlikeholdstiltak på og langs jernbanen unntas fra bestemmelsen.
(4) Det tillates ikke oppført nye boenheter innenfor byggeforbudssonene.

2.1.2 Estetikk og landskapsforming
(1) Estetisk veileder utarbeidet av Nye Veier AS, datert 15.02.18, skal legges til grunn for utformingen
av veianlegget.

2.2 Miljøkvalitet
2.2.1 Luft
(1) For tiltak innenfor planområdet skal anbefalte retningslinjer i kapittel 2 og tabell 1 i
Miljøverndepartementets veileder for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520/2016,
legges til grunn for anleggsfase og driftsfase.
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2.2.2 Støy
(1) Støyfølsom bebyggelse som påvirkes av denne reguleringsplanen, i og utenfor planområdet, og
blir liggende i gul eller rød sone i henhold tilfagrapport støy datert 18.12.18 skal sikres slik at
grenseverdiene i T-1442/2016 ikke overskrides.
(2) Det må tilstrebes å oppnå støynivå lavere enn Lden 55 dB på fasade og uteplass og 35 dB
(Leq24h) inne i oppholdsrom.
(3) Eventuelle avvik fra T-1442/2016 i anleggsfasen skal avklares med kommunelegen.
(4) For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene langs vei og bane får et støynivå som
overskrider de anbefalte grenseverdiene i retningslinje T-1442/2016, skal det gis tilbud om lokal
skjerming og/eller fasadetiltak.
(5) Bygninger som vurderes for lokale støytiltak, er listet opp i planbeskrivelsen. Bygningene ligger
både innenfor og utenfor planområdet.
(6) Konkret utforming og utførelse av lokale støytiltak avklares etter samråd med grunneierne.
Dersom tiltaket er søknadspliktig, vil utforming og utførelse fastsettes gjennom
byggesaksbehandling og eventuelt planbehandling etter plan- og bygningsloven.

2.2.3 Miljø
(1) Det skal utarbeides internkontrollsystem som skal sikre at føringer og krav for å oppnå
miljøkvalitet blir ivaretatt på en systematisk måte i prosjektering, anleggsfase og i videre drift av
anleggene.
(2) Internkontrollsystemet skal foreligge før oppstart prosjektering og revideres minst før
anleggsstart og skal følges opp av tiltakshaver og veieier(e) både i prosjekterings-, anleggs- og
driftsfase.
(3) Tema som skal inngå er: støy, vibrasjoner, forurensning, overvåkning av forurensning, landskap,
naturmiljø inkl. vassdrag, vilt og fremmede arter, dyrkamark, energiforbruk, materialvalg,
avfallshåndtering og kulturminner.
(4) Tiltak for å minimere risiko for spredning av fremmede og skadelige arter innarbeides i
internkontrollsystemet.
(5) Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer, skal den
ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede organismer som
kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom de spres, og treffe
egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre områder, tildekking,
nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.
(6) Ved all massehåndtering må fare for spredning av fremmede arter vurderes. Det må foretas en
kartlegging før anleggsstart og etterkontroll etter åpning av anleggene. Ved revegetering skal det
ikke benyttes arter som er registrert på Norsk svarteliste 2012.
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2.2.4 Forurensning
(1) Utslipp av skadelige stoff fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid unngås.
2.2.5 Vassdrag
(1) Den økologiske tilstanden i vassdrag skal ikke forringes. Det må sikres minst god økologisk tilstand
i alle berørte vassdrag. Elve-/bekkebunnen i fiskeførende vassdrag skal restaureres etter inngrep
slik at produksjonsforholdene opprettholdes. Det tillates ikke inngrep som medfører senking av
vannstand eller at vann føres ut av vassdrag.
(2) Det skal iverksettes tiltak i anleggsfasen som hindrer tilslamming og avrenning til vassdrag, samt
unngå vandringshinder og -barrierer. Hvis det ikke er mulig å hindre avrenning eller tilslamming
må det søkes om utslippstillatelse.
(3) Det skal utarbeides et overvåkingsprogram som er basert på risiko for å skade vassdrag med
utgangspunkt i behovet for inngrep. I overvåkningsprogrammet skal tiltaksplan etableres for å
kunne følge opp gyte- og oppvekstområdene, bl.a. kvalitet og produksjon. Tiltaksplanen skal
beskrive avbøtende tiltak for utforming av gyte- og oppvekstområdene, samt beskrive plan for
oppfølging, jevnlig kontroll og vedlikehold av tiltakene. Overvåking skal skje årlig i fem år etter
anlegget er ferdigstilt.
(4) Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares så langt det er mulig. Der det ikke er mulig, skal
vegetasjon reetableres på områder utenfor selve veien, i tråd med veilovens bestemmelse. Ved
terrengbearbeiding og tilsåing i vassdrag med kantsoner skal dette utføres på en skånsom måte.
Ved revegetering av området skal eksisterende vekstmasser og stedegne arter benyttes.
(5) Ved tiltak i vassdrag og naturområder skal det benyttes naturfaglig (fiskefaglig) kompetanse ved
prosjektering og gjennomføring.

2.2.6 Inngrep i private VA-anlegg og dreneringsanlegg i landbruket
(1) Private vann- og avløpsanlegg og landbruksdrenering skal kartlegges før anleggsstart for E6.
(2) Dersom anleggsarbeidet kan skade slike anlegg skal det utarbeides en plan for erstatning av
anlegg, samt beredskap for midlertidig vannforsyning i anleggsfasen.

2.3 Adkomst til landbrukseiendommer
(1) Det skal sikres hensiktsmessig adkomst til jordbruk- og skogbruksareal som blir påvirket av
reguleringsplanen, i anleggsfasen og i ettertid.

2.4 Tilbakeføring av gammel vei til jordbruksformål
(1) Eksisterende E6 og lokalveier som ikke lenger benyttes til veiformål, og som ligger i tilknytning til
jordbruksområder, skal i størst mulig grad tilbakeføres til jordbruksformål.

2.5 Landbruk
(1) All matjord som blir berørt permanent skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til
areal som skal brukes til jordbruksproduksjon i nærområdet. Mindre mengder matjord kan
disponeres i forbindelse med veianlegget. All matjord og vegetasjonsdekket skal lagres i løse
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ranker. Ved lagringshøyde høyere enn to meter, skal det utarbeides prosedyrer for bearbeiding
før utlegging, slik at jorda løsnes og negative konsekvenser ved lagringen utlignes. Dyrka mark
skal beskyttes mot at stein trenger ned i jordsmonnet og mot spredning av ugress og
plantesykdommer.
(2) Det skal utarbeides en landbruksfaglig utredning som grunnlag for endelig prosjektering.
Landbruksfaglig kompetanse skal benytte ved prosjektering, utførelse og etterkontroll av
anleggstiltak som berører jordbruksareal. Jordbruksarealets tilstand før tiltak skal undersøkes/
tilstandregistreres.

2.6 Vilt
(1) Det skal benyttes viltfaglig kompetanse ved prosjektering og utførelse av tiltak som berører
viktige regionale eller lokale vilttrekk.
(2) Det skal etableres sammenhengende gjerde langs E6 for å forhindre vilt i veibanene. Gjerdet skal
også dimensjoneres slik at bufe forhindres i å komme ut i veibanen.
(3) Før anleggsstart skal det vurderes og dokumenteres om veiprosjektet kan føre til endret vilttrekk
og -opphold og endret risiko for viltpåkjørsler på jernbanen. Risikoreduserende tiltak skal være
gjennomført før det settes trafikk på veianlegget.
(4) Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres.
Evaluering skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen i
evalueringen legges til grunn for vurdering av eventuelle avbøtende tiltak.

2.7 Samfunnssikkerhet
2.7.1 Flom
(1) Alle tiltak skal dimensjoneres for 200-årsflom. Dette inkluderer tillegg for fremtidige
klimaendringer.
(2) Endringer i vannføring, strømningsretning, overflateavrenning/drenering fra E6 eller andre deler
av prosjektet skal ikke føre til økt flomfare og/eller kapasitetsproblemer for jernbanen eller dens
stikkrenner, samt annen eksisterende infrastruktur. Dette gjelder både i anleggsfasen og
permanent. Fagrapporter skal sendes Bane NOR for kommentar/aksept på om de er gode nok
mht. jernbanen. Flom- og erosjonsforholdene for jernbanen skal ikke forverres i forhold til dagens
situasjon som følge av vegtiltaket.

3. Bestemmelser til arealformål
3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1)
3.1.1 Råstoffutvinning – BRU (sosi-kode 1200)
(1) Arealet reguleres til råstoffutvinning.
(2) Bestemmelser i gjeldende plan 16482015002 Solberg steinbrudd og deponi skal fortsatt gjelde.
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3.1.2 Andre typer bebyggelse og anlegg – BAB (sosi-kode 1500)
(1) Arealet reguleres til energianlegg.
3.1.3 Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg (BAS) (sosi-kode 1590)
(1) Arealet reguleres til annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg.
(2) Bestemmelser i gjeldende plan 16482015002 Solberg steinbrudd og deponi skal fortsatt gjelde.

3.1.4 Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål (BAA) (sosikode 1900)
(1) Innenfor området regulert til «angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte
hovedformål (BAA) kan overskuddsmasser fra veianlegget deponeres.
(2) Før området BAA tas i bruk/arbeider igangsettes skal detaljert landskapsplan som viser utforming
av framtidig terreng for være utarbeidet i samråd med Midtre Gauldal kommune.
Landskapsplanen skal også beskrive hvilke typer masser som tillates deponert.
(3) Det tillates etablert midlertidige knuseverk/pukkverk av masser.
(4) Så snart deponidriften er avsluttet, og senest ett år etter at veien åpner på aktuell strekning, skal
området istandsettes, herunder jordslått og beplantet med stedegen vegetasjon.
(5) Etter endt deponivirksomhet skal arealet benyttes til landbruk.
(6) Før området BAA tas i bruk/arbeider igangsettes skal grunnundersøkelser være gjennomført.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2)
3.2.1 Eierform
(1) Arealformål benevnt med «o_» foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal
være offentlige eiendom.
(2) Arealformål uten benevnelse foran angivelsen av formålet i planbestemmelser og plankart skal
være annen (privat/felles) eiendom.
3.2.2 Kjørevei - SKV (sosi-kode 2011)
(1) Arealet reguleres til kjørevei.
3.2.3 Annen veigrunn – grøntareal – o_SVG (sosi-kode 2019)
(1) Annen veigrunn – grøntareal o_SVG er offentlig.
(2) Innenfor o_SVG tillates det oppført tekniske installasjoner, digital infrastruktur, skjærings- og
fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltgjerder- og overganger,
kulverter, stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng, lehus og annen infrastruktur for bygging og drift av veianleggene.
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(3) Andre fordrøyende-, avskjærende- eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.
(4) Det etableres nødvendige porter i viltgjerde for tilsyn med jernbanens
installasjoner/infrastruktur.

3.2.4 Trase for jernbane – o_STJ (sosi-kode 2021)
(1) Områdene o_STJ er offentlig jernbaneareal og skal brukes til baneformål med tilhørende teknisk
infrastruktur.
(2) Innenfor jernbaneformål kan det etableres anlegg og konstruksjoner i tilknytning til
baneanlegg/banedrift/kjøreadkomst, herunder blant annet spor, kontaktledningsanlegg,
teleanlegg, tekniske skap, tekniske bygg, master, belysningsanlegg, fundamenter, kabelkanaler,
skjæringer, fyllinger, støttemurer, gjerde og skjermer.

3.2.5 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer – o_SKF (sosikode 2800)
(1) Arealet reguleres til offentlige kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastrukturtraseer.
(2) Innenfor o_SKF tillates etablert veier- og gangveier, tekniske installasjoner digital infrastruktur,
skjærings- og fyllingsskråninger, grøfter, grøntarealer, støyvoller og støyskjermer, viltoverganger
og -gjerder, bruer, stabiliserende tiltak, sikringsgjerder/-tiltak, støttemurer, fordrøynings- og
sedimentasjonsbasseng, lehus og andre innretninger for bygging og drift av veianlegget.
(3) Andre fordrøyende-, avskjærende- eller rensetiltak for vann fra veifylling eller innlekkasjevann fra
tunnel tillates.
(4) Ved reetablering av vegetasjon skal det tilrettelegges for naturlig revegetering med stedegne
arter.
(5) Innenfor formålet tillates nødvendig terrengforming, herunder blant annet omlegging av bekker,
jf. punkt 2.7.1 Flom.

3.3 Grønnstruktur (§ 12-5 nr. 3)
3.3.1 Naturområde - grønnstruktur - GN (sosi-kode 3020)
(1) Innenfor arealformålet GN skal eksisterende kantvegetasjon langs elven Igla bevares.

3.4 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5)
3.4.1 Landbruksformål - LL (sosi-kode 5110)
(1) Arealet reguleres til landbruk.
(2) Det er ikke tillatt med annen bebyggelse og anlegg enn det som er nødvendig for driften av
området.
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(3) Nødvendig terrengmessig tilpasning av veianlegget tillates.

3.5 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6)
3.5.1 Friluftsområde i sjø og vassdrag - VFV (sosi-kode 6710)
(1) Arealet reguleres til friluftsområde i sjø og vassdrag.

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8)
4.1 Sikrings-, støy- og faresoner (§ 11-8 a)
4.1.1 Sikringssone – Tunnel (H190)
(1) Arealet reguleres til sikringssone for tunnel.
(2) Sikringssonen gjelder vertikalt opp til terrengoverflate.
(3) I sikringssoner over tunnelen er det ikke lov med tiltak i grunnen, herunder sprengning,
peleramming, boring eller annet som kan medføre skade på tunnelen eller sikringssonen.
(4) Undersøkelser for å vurdere geologiske forhold/innlekkingsfare tilhørende H190 annen
sikringssone restriksjon tunnel er tillatt.

4.1.2 Faresone – Høgspenningsanlegg (inkl. høgspentkabler) (H370)
(1) Det skal utarbeides plan for håndtering av høyspentanlegg i anleggsfasen i samarbeid med
lednings-/kabeleier.
(2) Det tillates ikke permanente bygg innenfor faresonen.
(3) Det tillates heller ikke tiltak, anlegg eller innretninger som er egnet til å skape farlige situasjoner
eller hindre anleggseiers drift av anlegget.

4.2 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller bevaring
av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)
4.2.1 Sone med særlige angitte hensyn - Bevaring kulturmiljø (H570)
(1) Arealet reguleres til sone med angitte særlige hensyn – bevaring kulturmiljø.
(2) Gjelder følgende automatisk fredete kulturminne: ID 213966.

4.3 Båndlagte områder eller båndlegging i påvente av vedtak (§ 11-8 d)
4.3.1 Båndleggingssone – Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)
(1) Arealet reguleres til sone for båndlegging etter lov om kulturminner.
(2) Gjelder følgende automatisk fredet kulturminne: ID 213966.

Side 7 av 10 Reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene (Midtre Gauldal kommune) PlanID 50272018001

262

5. Bestemmelser til bestemmelsesområder
5.1 Bestemmelser til bestemmelsesområde
5.1.1 Bestemmelsesområde – Kulturminne som søkes frigitt (sosi-kode 12) - #3
(1) Arealet merket med bestemmelsesområde #3 er båndlagt i påvente av vedtak etter lov om
kulturminner § 4, automatisk fredede kulturminner.
(2) Gjelder følgende automatisk fredet kulturminne: ID 240174.

5.1.2 Bestemmelsesområde – Anlegg- og riggområde (sosi-kode 91) - #1 AR
(1) Arealer merket med bestemmelsesområde #1 AR kan benyttes til byggeaktivitet med anlegg og
maskiner i anleggsperioden.
(2) Det er ikke tillatt med tiltak i samsvar med det underliggende formålet, så lenge den midlertidige
rigg- og anleggsperioden løper.
(3) Når anlegget er gjennomført faller det midlertidige anleggsbeltet bort og de underliggende
formålene med tilhørende bestemmelser gjøres gjeldende.
(4) Områdene skal istandsettes og tilbakeføres til angitt opprinnelig bruk innen 1 år etter at
anleggsarbeidet er avsluttet.
(5) Det tillates anlagt avkjørsler i anleggsfasen og disse skal godkjennes av Statens vegvesen før de
tas i bruk.

5.1.3 Bestemmelsesområde - Vilkår for utforming (sosi-kode 1) - #2 VU
5.1.3.1 Fellesbestemmelser
(1) Vilkår for utforming gjelder utforming av konstruksjoner i tilknytning til veianlegget.
(2) Valg av konsept for konstruksjoner skal avklares før oppstart av tiltaket.
(3) Innenfor bestemmelsesområdene kan konstruksjonene justeres for tilpasning til valgt konsept.
(4) For alle konstruksjoner der vilt skal passere over eller under E6 skal prinsippene gitt i rapport
Viltregistrering langs planlagt trase for E6 Ulsberg-Vindåsliene datert 18.12.2018, følges.
Utformingen skal planlegges i samråd med naturfaglig kompetanse.
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5.1.3.2 #2 VU10 – Dragsetmoen – Lokalvei under E6
(1) Innenfor området skal det etableres en konstruksjon for fremføring av E6.
(2) Konstruksjonen skal sikre lokalvei under E6.
5.1.3.3 #2 VU11 – Garli – Undergang for lokalvei og vilt for E6
(1) Innenfor området skal det etableres en konstruksjon for fremføring av E6.
(2) Konstruksjonen skal sikre passasje for vilt og lokalvei under E6.
(3) Det skal være en fri høyde på min. 5 m under konstruksjonen.
5.1.3.4 #2 VU12 – Løklia – Undergang for lokalvei og vilt for E6
(1) Innenfor området skal det etableres en konstruksjon for fremføring av E6 i bru.
(2) Konstruksjonen skal sikre passasje for vilt og lokalvei under E6.
(3) Det skal være en fri høyde på min. 5 m under konstruksjonen.

6. Rekkefølgebestemmelser
6.1 Før anleggsstart
(1) Vernestatus for kulturminnelokalitet med Askeladden-ID 240174 være avklart.
(2) Beredskapsplan for VA og plan for permanent omlegging av VA-anlegg skal være godkjent av
kommunen. For vannforsyningsanlegg, herunder brønner, som kan bli skadet som følge av
utbyggingen, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning av brønner og beredskap
for midlertidig vannforsyning. Nye vannforsyningsanlegg skal være ferdigstilte og klare for bruk
før gamle anlegg fjernes. For infiltrasjons-/avløpsanlegg som kan bli skadet som følge av
utbyggingen, skal det før anleggsstart utarbeides en plan for erstatning og beredskap for
midlertidig anlegg. Ny infiltrasjons-/avløpsanlegg skal være ferdigstilte og klare til bruk før gamle
kan fjernes.
(3) Plan for omlegging av høyspentlinjer skal være godkjent av linjeeier.
(4) Før anleggsstart skal det gjøres forundersøkelser av berørte områder i Orkla, Ila med sidebekker
og utarbeides overvåkingsprogram med tiltaksplaner som viser hvordan vassdragene og dens
sidebekker skal sikres og hvordan inngrepene som berører disse skal utføres. Tiltaksplanen skal
beskrive av bøtende tiltak for å utforme gyte - og oppvekstområdene, samt plan for oppfølging og
jevnlig kontroll av tiltakene. Dersom etterundersøkelser viser at gjennomførte avbøtende tiltak
ikke sikrer gyte - og oppvekstforholdene i tilstrekkelig grad, må oppfølgings planen sikre at det
snarest iverksettes tiltak for å bedre forholdene.

6.2 Før det kan settes trafikk på hele eller deler av veianlegget, skal følgende være ferdigstilt:
(1) Nødvendige støyskjermingstiltak i og utenfor planområdet, i henhold til nye oppdaterte
støyberegninger, jf. punkt 2.2.1 Luft og 2.2.2 Støy.
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(2) Nødvendige sikkerhetsgjerder, samt tiltak i tilknytning til veier, bruer/kulverter og tunneler.
(3) Viltgjerder og viltpassasjer iht. prinsipper gitt i Statens vegvesens håndbok V134 – Veger og
dyreliv.
(4) Tekniske anlegg og traseer for håndtering av overvann.
(5) FV700 med tilhørende gang- og sykkelvei. All arrondering og beplantning av tilknyttet sideterreng
skal ferdigstilles senest påfølgende sommerhalvår.
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Viltfaglige merknader
Kommunal sosikontroll planID 2018001 E6 Ulsberg Vindåsliene, østlig trase
5027_2018001_Rp_E6_Ulsberg_Vindåsliene_1gangsbe
handling

Ola Hage
Ola Hage

Vedlegg
1 E6 UV_Planbeskrivelse
2 E6 UV 4-felt Planbestemmelser MGK 2019-03-05
3 Plankart_E6_MGK_05.03.2019
4 Vedlegg 14 - ROS-analyse med analyselogg
5 Vedlegg 20 - Konsekvensutredning naturmiljø
6 Viltfaglige merknader
Ingress
Reguleringsplanen E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé til 1. gangs behandling.
Saksopplysninger
Sweco Norge AS har på vegne av Nye Veier AS oversendt reguleringsplanforslag for E6
Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé den 06.03.2019. Oversendelsen inneholdt følgende
dokumenter:
 Tekniske tegninger
 Planbestemmelser
 Planbeskrivelse
 Profiler
 Plankart (pdf og SOSI)
 Planprogram
 Støyutredning
 Luftkvalitetsutredning
 Rapport fra arkeologisk registrering
 Geoteknisk rapport
 Ingeniørgeologisk rapport
 Hydrologiske beregninger
 ROS analyse
 Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse
 Konsekvensanalyse landskapsbilde
 Konsekvensutredning friluftsliv og bygdeliv
 Konsekvensutredning naturmiljø
 Konsekvensutredning kulturarv
 Konsekvensutredning naturressurser
 Risikoanalyse tuneller
Bakgrunn for planarbeidet
Planarbeidet gjennomføres for å legge til rette for bygging av ny E6 mellom Ulsberg i Rennebu
kommune og Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Reguleringsplanen er sømløs over
kommunegrensen, men behandles separat i kommunene. Statens vegvesen gjennomførte
planprosess for samme strekning av E6 som ble vedtatt i 2016. Etter at Nye Veier har overtatt
ansvaret for utbygging av denne vegparsellen ble forutsetningene for byggingen endret. Planen
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av 2016 la til rette for 2-3 felts veg og 90 km/t. Vegen som planlegges i det foreliggende
planforslaget legger til rette for firefelts veg og 110 km/t. Dette med unntak av tunellen som skal
bygges i Vindåsliene. Endringen omfatter også at E6 blir lagt på østsiden av Buvatnet i Rennebu
kommune og at tidligere planlagt E6-kryss ved Løklia tas ut. I Midtre Gauldal kommune
medfører endringen lite endret arealbruk i forhold til planen av 2016.
Planprosessen
 Oppstartmøte ble avholdt mellom tiltakshaver, plankonsulent og Midtre Gauldal
kommune 09.01.2018.
 Tiltakshaver gjennomført møte med berørte grunneiere 24.04.2018
 Planprogram ble sendt på offentlig ettersyn og høring, samt planoppstart ble varslet
04.05.2018.
 Tiltakshaver gjennomførte åpnet møte om ny E6 den 06.06.2018
 Frist for uttalelser til planprogram/varsel om oppstart ble satt til 20.06.2018
 Midtre Gauldal kommune fastsetter planprogram den 20.08.2018. Fastsettingen
inneholder vilkår som ikke er innarbeidet og tatt hensyn til i planforslaget som behandles
her.
 Tiltakshaver gjennomførte åpent informasjonsmøte om ny E6 19.11.2018
Planområdet
Planområdet strekker seg fra kommunegrensen mellom Midtre Gauldal og Rennebu frem til
Vindåsleien i Soknedal. Plangrensen i Soknedal tangerer plangrensen for E6 utbyggingen som er
iverksatt med Statens vegvesen som tiltakshaver. Planområdet ligger i sin helhet øst for dagens
E6 og øst for Dovrebanen. Planforslaget berører en rekke eiendommer, men i hovedsak omfatter
dette ubebygde utmarksarealer. Følgende eiendommer blir berørt av innløsning av bebyggelse i
Midtre Gauldal kommune: gbnr 89/14, 89/3, 82/14, 82/28 og 82/30 (for detaljer se
planbeskrivelsen kap 8.1)
Planforutsetninger
Planforslaget omfattes av kommuneplanens arealdel 2010 – 2022 hvor planområdet i all
hovedsak berører arealer avsatt til LNF og LNF-sone 2 som tillater spredt etablering av
fritidsboliger. Videre omfattes planforslaget av kommunedelplan for E6 Ulsberg – Berkåk –
Løklia. Også her berøres planforslaget, i all hovedsak, av formålet LNF.
Planforslaget berører følgende reguleringsplaner:
5027 2015008 Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene
5027 2015002 Solberg steinbrudd og deponi
5027 2001010 E6 Kvislbakken – Vindalsliene
5027 2004002 E6 parsell Vindalsliene – Fossum
Planforslaget legger til rette for å omregulere alt areal som omfattes av tidligere detaljregulering
for E6 Ulsberg – Vindåsliene (planID: 5027 2015008).
Innkomne merknader
I forbindelse med varsel om oppstart har det kommet inn sju innspill/merknader fra offentlige
myndigheter. Dette er: Fylkesmannen, fylkeskommunen, Bane Nor SF, Statens vegvesen,
Mattilsynet, Direktoratet for mineralforvaltning og Norges vassdrags- og energidirektorat.
Innholdet av merknadene fremgår av kap 10.1 i planbeskrivelsen.
To privatpersoner har fremmet innspill/merknad ifm varsel om oppstart. Dette er eierne av
eiendommene hhv gbnr 89/20 og 89/1. Merknadenes innhold fremgår av pkt 15. og 21. i
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planbeskrivelsens kap 10.1. I hovedsak gjelder merknadene ivaretakelse av lokal infrastruktur
som veg og vannforsyning. Videre bemerkes at berørt landbrukseiendom gbnr 89/1 blir mindre
drivverdig, skog og dyrket mark går tapt, vurdering om støydempende tiltak, informasjon om
lokaliteter for hønsehaukreir og dyregraver, samt at manglende tilkobling/kryss ved Løklia vil
medføre omveger.
Planens innhold
Planen består av formålene råstoffutvinning, andre typer bebyggelse og anlegg, andre særskilt
angitt bebyggelse og anlegg, angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte
hovedformål, kjøreveg, annen veggrunn – grøntareal, trasé for jernbane, kombinert formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer, landbruksformål og friluftsområde i sjø
og vassdrag. Videre inneholder planen følgende hensynssoner: andre sikringssoner,
høyspenningsanlegg, bevaring kulturmiljø og båndlegging etter lov om kulturminner. Til sist
inneholder planforslaget bestemmelsesområder som regulerer utformingen av teknisk
infrastruktur, legger til rette for anlegg- og riggområder under byggingen av vegen, samt føringer
for automatisk fredet kulturminne i påvente av vedtak etter lov om kulturminner.
Planforslaget legger til rette for etablering av én tunnel i Vindåsliene med tre felt og 80 km/t.
Planen legger også til rette for ytterligere et tunnelløp når trafikkmengden krever dette. Fra
Vindåslitunellen og sørover reguleres E6 med fire felt og en hastighet på 110 km/t frem til
planavgrensningen mot Rennebu kommune. I Rennebu legger planforslaget til rette for at E6
skal fortsette med fire felt og 110 km/t frem til tunellen ved Ulsberg.
Planen er fremsendt med SOSI-fil som er kontrollert uten merknader.
Vurdering
I all hovedsak vurderer Rådmannen at planforslaget viser en god arealdisponering og plan for
fremtidig E6 i det aktuelle området. Allikevel er det enkelte forhold ved planforslaget som må
vurderes nærmere.
Rådmannen registrer at forslagstiller ikke har innarbeidet kommunens vilkår til planprogrammet
som ligger til grunn for planforslaget. Bakgrunnen for dette er ikke videre begrunnet i forslaget
som er fremsendt. Utvalg for Næring, plan og miljø fattet følgende beslutning den 20.08.2018 i
forbindelse med fastsetting av planprogram:
Midtre Gauldal kommune fastsetter planprogram for planId: 50272018001
Reguleringsplanen for E6 Ulsberg – Vindåsliene, østlig trasé med de konkretiseringer
som fremgår av Nye veiers kommentarer til innkomne merknader.
Det settes følgende vilkår:
 Forholdet vedrørende utfordringen med kvaliteten på dagens E6,
stengehyppighet på tunneler på ny E6 og avstanden mellom på-/avkjøring av
nye E6 på utredes nærmere.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 4-1.
Av kosmetiske feil er det gjengitt feil planID på detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i
planbeskrivelsens kapitel 3.4.2 som omhandler gjeldende reguleringsplaner. Planen er i
planbeskrivelsen gjengitt med planID 2014002. Dette er etter Rådmannens vurdering feil og skal
være planID 2015008.
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I planforslagets bestemmelse pkt 3.1.4, som omhandler deponi, fremgår det i underpunkt (5) at
arealet skal reguleres til LNF-formål etter endt deponivirksomhet. Rådmannen vurderer at det
ikke er hensiktsmessig å kreve ny regulering etter endt deponivirksomhet. Videre vurderes det
som tilfredsstillende at det etableres bestemmelse i denne planen som sikrer at etterbruken av
formålet BAA er til LNF-bruk. Skulle det derimot oppstå behov for regulering av det aktuelle
området, etter at deponeringen er terminert, skal området reguleres tilbake til LNF. Dette er
derimot forhold det tas konkret stilling til i den aktuelle plansaken. Rådmannen vurderer at
bestemmelsen pkt 3.1.4 underpunkt (5) endres til:
Etter endt deponivirksomhet skal arealet benyttes til landbruk.
Private merknader
Rådmannen vurderer at private merknader fra Midtre Gauldal kommune enten er ivaretatt i
planforslaget eller er forhold som ivaretas av grunnervervsprosessen.
Rettsvirkning av bestemmelse 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1
Overnevnte bestemmelser, som omhandler hensynssone, båndleggingssone og
bestemmelsesområde har det til felles at de skal ivareta interesser eller hindre tiltak/bruk. For alle
disse punktene er det derimot ingen føringer i bestemmelsene som avklarer hva som kan
realiseres eller ikke innenfor sonene/området. Dette er vesentlig for å unngå rom for tolkning når
planen skal anvendes. Rådmannen vurderer at bestemmelsene pkt 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1 må
utvides med et underpunkt som klargjør hvilke inngrep som tillates eventuelt ikke tillates. Dette
ut ifra de hensyn som skal ivaretas.
Vilt
Sett bort ifra de vegtekniske endringer med tanke på økning i antall kjørefelt og økt hastighet er
forutsetningene for vilt det som er mest endret i forhold til planen av 2016. Dette som følge av at
økt hastighet på vegen krever at det etableres viltgjerde for å unngå viltpåkjørsler. Dette var ikke
tilfelle i reguleringsplanen av 2016. I Midtre Gauldal kommune medfører dette at viltet, i
foreliggende planforslag, vil ha mulighet til å krysse E6 på tre punkter på strekningen Soknedal –
kommunegrensen Rennebu kommune. Dette er over tunneltaket til Vindåslitunellen, undergang
ved Løklia og undergang ved Garli. Begge undergangene har kombinert bruk i form av at de skal
løse lokal veg, lokal bekk og at vilt krysser E6. En undergang som skal løse kryssing for
hjortevilt må, i følge viltfaglig rapport, ha en åpenhetsindeks på minimum 2,5
(bredde*høyde)/lengde. Videre er det større sannsynlighet for at undergangen blir benyttet av
viltet om åpenhetsindeksen er større. Viltrapporten beskriver at underganger under 4-feltsveg
kan fremstå som for lange og mørke og at det bør etableres lysåpning mellom kjøreretningene på
minimum 2 meter. Dette for å øke sannsynligheten for at viltet tar i bruk undergangen.
Lokal viltmyndighet har i notat (vedlagt) utrykt bekymring for at de foretatte viltregistreringer er
foretatt i løpet av vinterhalvåret. På den måten er det stedegne dyr som er registrert og ikke dyr
under trekk på vår og høst. På bakgrunn av lokal kunnskap, viltpåkjørsler og eldre fangstanlegg
mener viltmyndigheten at vilttiltakene ikke treffer det reelle vilttrekket i området. Dette antas å
være i område mellom planlagt undergang ved Løklia og Garli. Viltmyndigheten knytter, på
bakgrunn av overnevnte, usikkerhet til hvorvidt viltundergangene vil fungere som planlagt. Som
en følge av denne usikkerheten konkluderer lokal viltmyndighet med at det bør etableres en
viltovergang mellom planlagt undergang ved Løklia og Garli.
Rådmannen vurderer at usikkerheten ved om vilttiltakene vil være effektive er reell. I
planområdet vil hhv eksisterende E6, Igla, Dovrebanen og ny E6 ligge parallelt fra vest mot øst i
den rekkefølgen. For vilt som trekker fra øst mot vest vil det etter Rådmannens vurdering være
uproblematisk. Dette ved at avvisning av vilt ved viltgjerde vil skje i utmark og dette vil ikke
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medføre økt fare for viltpåkjørsler. Ved vilttrekk fra vest mot øst derimot vil avvisning av vilt
ved viltgjerde til ny E6 med stor sannsynlighet medføre økt risiko for viltpåkjørsel. Dette ved at
viltet vil krysse jernbane og eksisterende E6 flere ganger før kryssing av planlagt E6 lykkes.
Denne risikoen er beskrevet i forslagsstillers ROS-analyse og det konkluderes med behov for
samhandling med Bane Nor angående problematikk i forbindelse med viltkryssing. Rådmannen
vurderer at denne samhandlingen ikke fremgår av planforslaget som foreligger, men at
bestemmelse punkt 2.6 underpunkt 3 til dels ivaretar dette forholdet. Bestemmelsen regulerer at
det skal vurderes og dokumenteres om veiprosjektet vil endre vilttrekk og -opphold og endret
risiko for viltpåkjørsler på jernbane. Dette medfører at kommunen som plan og lokal
viltmyndighet har liten eller ingen mulighet til å utøve myndighet på disse områdene etter at de
faktiske forhold er kartlagt. Det er kommunen som har ansvaret for å forestå ettersøk og avliving
av påkjørt vilt skulle en realisering av vegprosjektet medføre flere viltpåkjørsler. Forholdet kan
dermed ha økonomiske konsekvenser for kommunen.
Av forslagsstillers egne ROS-analyse konkluderes det blant annet med at det bør foretas
etterundersøkelser på bruken av de ulike vilttrekkene. Rådmannen er enig i at viltkryssingenes
funksjonalitet må overvåkes og at eventuelle tiltak må settes inn om dette viser seg å være
nødvendig. Til tross for at viltmyndigheten skisserer en konkret løsning med egen viltovergang,
for å avbøte risikoen ved etablering av viltundergang, vurderer Rådmannen at dette vil være for
inngripende i planen på nåværende tidspunkt. Det vurderes videre at punktet om
etterundersøkelser i ROS-analysen må forankres i planens bestemmelser. Rådmannen vurderer at
følgende bestemmelse tas inn under punkt 2.6 underpunkt 4:
Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres.
Evalueringen skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet.
Konklusjonen i evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres
for å holde påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av
veganlegget. I evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i
hele planområdets utstrekning.
Som tidligere beskrevet skal lokalveger krysse E6 på de samme punktene som skal fungere som
viltundergang. I tillegg etableres det en undergang som tilrettelegges kun for lokalveg i området
Dragsetmoen. Utformingen av undergangene for lokalvegenes kryssing av E6 fremgår av
bestemmelsenes punkt 5.1.3, men inneholder ingen forpliktelser hva angår undergangenes høyde
og bredde. Av kravene til viltundergang fremgår det at høyden i undergangen må være minimum
4-5 meter. Rådmannen vurderer at det må etableres forpliktende bestemmelse som reguleres
høyden på dagåpningen i undergangene og at denne må være minimum 5 meter. Dette begrunnes
i flere forhold som kumulativt underbygger kravet til minimum høyde. Her nevnes å øke
sannsynligheten for at viltet benytter viltpassasjen, samt sikre tilgang for større
landbruksmaskiner/tømmertransport og opprettholde mulighet for fremtidige arealutnyttelse på
østsiden av planlagt E6. I dag utgjør jernbaneundergangen ved Garli og Løklia en barriere i
området. Dette medfører at selv om fremtidig E6 blir mulig og krysse vil det fortsatt ikke være
mulig å ta seg frem til eksisterende E6 med kjøretøy som ikke kan passere
jernbaneundergangene. Rådmannen vurderer det som viktig, i forestående E6 utbygging, å
redusere transportbarrierer i planområdet. Dette slik at fremtidige utbedringer av
jernbaneunderganger kan legge til rette for at større/tyngre maskiner/kjøretøy oppnår kort
fremføring til/fra eksisterende E6. I dag er arealene øst for planlagt E6 trasé avsatt til LNF i
kommuneplanens arealdel. Selv om det ikke foreligger konkrete planer for annen bruk av
området vurderer Rådmannen at etablering av en transportbarriere, i forbindelse med
etableringen av ny E6, vil være uheldig. For å opprettholde en mulighet for annen arealutnyttelse
av arealene øst av planlagt E6, samt sikre tilstrekkelig høyde på dagåpningen i undergangene for
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lokal veg og vilt vurderer Rådmannen at følgende bestemmelse må tas inn under pkt 5.1.3.1 som
nytt underpunkt:
Underganger for lokalveg skal minimum ha en fri høyde på 5 meter.
Grønnstruktur langs Igla
En forutsetning for det foreliggende planforslaget var at alle arealer som var omfattet av
detaljreguleringen E6 Ulsberg – Vindåsliene av 2016 skulle omfattes av forslaget. På den måten
er arealer som tidligere var avsatt til bru over Igla for sammenkobling av eksisterende E6 og
krysset ved Løklia medtatt i planforslaget. I dette området er det ikke avsatt grønnstruktur i
verken planforslaget eller i vedtatt plan av 2016 for arealer som utgjør kantskog langs Igla.
Rådmannen vurderer dette som en inkurie i vedtaket for planen av 2016 og at dette må utbedres i
foreliggende planforslag. Dette ved at arealer som i planforslaget er avsatt til landbruksformål
mellom Dovrebanen og Igla avsettes til grønnstruktur og at kantskogen på vestsiden av Igla
avsettes til grønnstruktur iht dagens utbredelse.
ROS-analyse
Rådmannen vurderer at ROS analysen kan godkjennes slik den foreligger.
Konklusjon
Rådmannen vurderer at planforslaget er godt nok gjennomarbeidet slik at dette kan legges ut til
offentlig ettersyn og høring. Dette forutsetter at forslaget endres i tråd med vilkårene som
fremgår av innstillingen.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplanen for Ulsberg – Vindåsliene, østlig
trasé (planID: 5027 2018001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at følgende punkter endres:
 PlanID for Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene av 2016 i planbeskrivelsens
kap 3.4.2 endres til planID 2015002
 Planbestemmelse pkt 3.1.4 underpunkt (5) endres til: Etter endt deponivirksomhet skal
arealet benyttes til landbruk.
 Planbestemmelsene 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1 utbedres med underpunkt som klargjør hvilke
inngrep som kan tillates
 Planbestemmelsenes punkt 2.6 utvides med følgende underpunkt 4: Fem år etter at
veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres. Evalueringen
skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen i
evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres for å holde
påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av veganlegget. I
evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i hele planområdets
utstrekning.
 Planbestemmelsenes punkt 5.1.3.1 utvides med følgende underpunkt 5: Underganger for
lokalveg skal minimum ha en fri høyde på 5 meter.
 Plankartet endres ved at arealer innklemt mellom Dovrebanen og Igla avsettes til
grønnstruktur, samt at det etableres grønnstruktur i plankartet for eksiterende utbredelse
av kantskog på Iglas vestside.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 25.03.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø vedtar at reguleringsplanen for Ulsberg – Vindåsliene, østlig
trasé (planID: 5027 2018001) sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.
Det settes som vilkår at følgende punkter endres:
 PlanID for Detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene av 2016 i planbeskrivelsens
kap 3.4.2 endres til planID 2015002
 Planbestemmelse pkt 3.1.4 underpunkt (5) endres til: Etter endt deponivirksomhet skal
arealet benyttes til landbruk.
 Planbestemmelsene 4.2.1, 4.3.1 og 5.1.1 utbedres med underpunkt som klargjør hvilke
inngrep som kan tillates
 Planbestemmelsenes punkt 2.6 utvides med følgende underpunkt 4: Fem år etter at
veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres. Evalueringen
skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen i
evalueringen gjøres bindende for eventuelle tiltak som må gjennomføres for å holde
påkjørselshyppigheten på samme nivå eller lavere som før realisering av veganlegget. I
evalueringen skal både viltpåkjørsler på bane og veg legges til grunn i hele planområdets
utstrekning.
 Planbestemmelsenes punkt 5.1.3.1 utvides med følgende underpunkt 5: Underganger for
lokalveg skal minimum ha en fri høyde på 5 meter.
 Plankartet endres ved at arealer innklemt mellom Dovrebanen og Igla avsettes til
grønnstruktur, samt at det etableres grønnstruktur i plankartet for eksiterende utbredelse
av kantskog på Iglas vestside.
Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-10.
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Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn
NAVN OG MERKNAD

NYE VEIERS KOMMENTAR

1. Anders Oddgeir Rønning, 74/1,
Rennebu kommune
Ønsker å få kompensert for dyrkamark øst
for ny E6, og at dette arealet overføres til
nabo da det er enklere arronderingsmessig.

Eiendommer som blir fysisk berørt av ny E6
blir gjort til part i grunnervervet. Det skal i
grunnervervsprossessen utmåles erstatning
for leie og kjøp av grunn som skal brukes,
samt eventuelle særulemper for
resteiendommen. Alminnelige
ulemper/nærføringsulemper som tap av
utsikt, støy mv. erstattes dersom de
overstiger den alminnelige tålegrense i
nabolov eller forurensningslov.

Ønsker at overskuddsmasser benyttes til å
fylle opp dal for å nydyrke areal vest for
fulldyrka jord langs dagens E6 på 74/1.

Arealet som ønskes oppfylt ligger utenfor
reguleringsplanområdet, og er ikke tidligere
vurdert som alternativt deponi.
Reguleringsplanen gir dermed ikke hjemmel
til oppfylling av området. Dersom det er
ønskelig med oppfylling og nydyrkning her
må dette søkes om etter annet lovverk.
Reguleringsplanen sikrer i utgangspunktet
tilstrekkelig deponibehov for veganlegget.
Eventuelt tilskudd av masser til nydyrking
av dette arealet vil bli en del av
grunnervervoppgjøret.

2. Vassengsetra skog, 59/3 v/Brage
Kosberg, Rennebu kommune
Følgende punkter er avgjørende for videre
drift av eiendommen:
- Viltovergang på eiendommen må
kunne krysses med
landbrukskjøretøy og personbil.
-

Ny adkomstveg til Vassengsetra fra
nye skogsbilveg øst for E6 må
etableres

Viltovergang vil være overkjørbar.

Det skal sikres tilkobling til eksisterende
adkomst til Vassengsetra. Det ligger ikke
inne å bygge ny veg frem til setra, ettersom
den heller ikke har dette i dag.
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Lunneplass lengst nord på
eiendommen for levering av tømmer
øst for ny E6, minimum etter
veiklasse 3 etter forskrift om
landbruksveier.

Som utgangspunkt legges det vekt på
løsning der eksisterende lunneplasser
fortsatt kan benyttes. Eventuelle
lunneplasser som går tapt på grunn av
veianlegget erstattes. Dette blir en del av
grunnervervet.

3. Geir Aspeggen, 84/4, Rennebu
kommune
Adkomstvegen øst for ny E6 bør forlenges
fra Nyløkkja og sørover til Skauma. Dette vil
gi adkomst til alle skogteiger på
strekningen, dyrket areal på 82/5,
deponiområde og mulighet for
sammenkobling med skogsbilveg sør for
Skauma.

Forlenging av skogsbilvegen sørover fra
Nyløkkja til Skauma har vært vurdert i
reguleringsplanprosessen og Nye Veier har
vurdert at det ikke er behov for
langsgående, permanent anleggsveg på
dette strekket. Reguleringsplanen har
derimot avsatt et belte til midlertidig
anleggsområde, som eventuelt kan
benyttes til anleggsveg i
gjennomføringsfasen. En eventuell
anleggsveg kan tilbakeføres til
landbruksformål etter endt anleggsperiode,
men vil være utenfor Nye Veiers drift og
vedlikeholdsansvar. Endelige detaljer i
forbindelse med utbyggingsfasen avklares i
forbindelse med totalentreprise av
prosjektet.

Tiltaket er positivt for friluftsliv,
trafikksikkerhet, miljø og kan brukes som
beredskapsveg ved stengig av E6.

Er enig i at tiltaket kan være positivt for
friluftsliv. Det er ikke behov for veien som
beredskapsveg, da eksisterende E6 vil
dekke dette behovet i framtiden.

4. Rennebu sau og geit, Rennebu
kommune
Beitedyr på utmark må skjermes fra
anleggsområdene i anleggsperioden. Det
kreves gjerde med sperrehøyde 1 meter, og
maks 15 cm åpning på undersiden.
Eventuelt behov for å hente beitedyr som
har kommet inn på anleggsområdet på
grunn av manglende inngjerding, samt
kostnader knyttet til å holde dyr borte fra
anlegget, vil bli fakturert utbygger.

Det vil bli lagt opp til inngjerding av
anleggsområdet som også i størst mulig
grad skal forhindre at dyr kommer inn på
anleggsområdet. Detaljer omkring
plassering og utforming av gjerde vil bli
avklart sammen med entreprenør når denne
er på plass.
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5. Per Eilif Ekle, 89/20, Midtre Gauldal
Vannkilde for 88/4 må avklares og avtales
med oppsitter. Vannkilde ligger på 133/1.
Ber om at kontakt opprettes og at ny
vannkilde sikres.

Konsekvenser for vannforsyning avklares i
totalentreprisen. Alle berørte skal sikres
vannforsyning av god kvalitet både under
og etter anleggsfase.

Bjønnplassveien må opprettholdes. Veien
må tåle tungtrafikk. Ingen slike kan i dag
benytte Løklibrua eller
jernbaneundergangen. Krever erstatning
dersom brannbil ikke kommer frem ved
eventuell brann i området.

Reguleringsplanen viser at Bjønnplassveien
opprettholdes omtrent som i dag, med noen
mindre omlegginger der den kommer i
konflikt med ny E6. I annleggsfasen må de
kunne påregnes kortere stengninger.
Reguleringsplanen endrer dermed ikke
adkomsten eller tilgjengeligheten for
Bjønnplassveien i forhold til dagens
situasjon. Ny undergang under E6
dimensjoneres for tunge kjøretøy, men det
er ikke Nye Veiers ansvar å utbedre
undergang under jernbanen eller å utbedre
Løklibrua. Reguleringsplanforslaget
opprettholdes.

Tilførselsveg under ny E6 tar for mye av
dyrkamark på 89/1. Ønsker at
adkomstvegen skal føres direkte bort i
dagens kryss ved Bjønnplassveien.

Vegen er lagt for å ta så lite dyrkamark som
mulig. Adkomstvegen må legges under ny
E6 med en frihøyde på 4,9 meter for å
tilfredsstille krav til tunge kjøretøy. Dette
gjør at det blir for bratt stigning å legge
adkomstvegen opp til dagens kryss ved
Bjønnaplassveien (stigning på over 15%).
Omleggingen av krysset medfører en ekstra
kjørelengde på ca. 50 meter, til gjengjeld er
to forskjøvne T-kryss en mer trafikksikker
løsning enn et X-kryss. Mulig optimaliserig
av løsningsforslaget vil bli vurdert i
prosjekteringsfasen.

6. Drugudal maskin AS, 63/253 v/ Kåre
Sundset, Rennebu kommune
Ved nordre alternativ for Fv 700 til Berkåk
vil avkjørsel til tomt bli sperret. Mulig
omkjøring via «Sandetomta», men det blir
trangt å kjøre for store kjøretøy. Bygget
burde vært flyttet til nordlig ende av tomta,
slik at sørlig del kan brukes til
bilmanøvrering

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene. Nye Veier vil forholde seg til
det trasévalget som blir gjort av
kommunestyret i Rennebu i forbindelse med
behandling av reguleringsplanen. Hvis
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nordre alterntiv velges må det vurderes om
eksisterende avkjørsel skal opprettholdes.
Evt erstatning for ulemper planen medfører
avklares i grunnervervsprosessen.

7. Drugudal og Sundset Eiendom as,
63/266, Rennebu kommune
Sørlig alternativ for fv 700 ved Berkåk går
rett over eiendommen. Berkåk Bilskade får
ikke tilgang til lokaler da porter for adkomst
blokkeres av ny veg. Må se på mulige
løsninger for bruk av tomta, enten må
bygningsmasse bygges om eller hele
eiendommen innløses. Utfordring med
adkomst rundt bygget, dette skjer delvis på
annen grunn i dag.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.
Dersom alternativ sør velges må
konsekvenser for bebyggelsen og eventuelt
erstatningsoppgjør avklares i
grunnervervsprosessen. Detaljer rundt
løsningen vil bli vudert nærmere i
prosjekteringsfasen dersom alternativ sør
velges.

8. DSB
Forutsetter at Fylkesmannen og kommunalt
brannvesen bli orientert om planprosessen.
Vil følge opp fraviksbehandling i
Vegdirektoratet om tunnelløsning i dialog
med Statens vegvesen.

Tas til orientering.

9. Gunn Bjørnstad og Kåre Grøtte,
63/100 og 235, Rennebu kommune
Er eiere av bolighus på 63/235 og 63/100.
- Ønsker ikke en stor rundkjøring i
sentrum.
- Ønsker ikke vei mellom Coop og
boligområde.
- Ønsker ikke sentrum med
støyskjerming.
- Stiller spørsmålstegn til
trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Side 8 av 47

291

E6 ULSBERG

-

– VINDÅSLIENE MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Ønsker å ta vare på sentrum og
næringsliv.
Unødvendig å legge veien i sentrum.
Alternativ nord er beste alternativ.

10. Næringslivsaktørene Berkåk,
Rennebu kommune
Ønsker alternativ nord som løsning for
Berkåk. Begrunnet med trafikksikkerhet,
bolighensyn, næringshensyn generelt og
individuelt og samfunnsmessige aspekter.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

11. Coop Nordvest, 63/243, Rennebu
kommune
Alternativ sør Berkåk er uheldig for Coop på
grunn av avstand til varemottak,
høydeforskjeller for parkering og stenging
av avkjørsler. Løsningen har negative
konsekvenser for trafikksikkerhet ved
butikken. Ødelegger for utvikling av 63/66,
74, 110 og 63/ 56, 60, 62, 72 og 113, som
må erstattes.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

12. Norges lastebileierforbund
Er positiv til ny E6.
Ingen av de foreslåtte alternativene for ny
Fv 700 er optimale. Bør se på mulighet for å
legge den om utenfor Berkåk.
Alternativ sør medfører færre stopp og
svingebevegelser dersom man kjører rett
gjennom Berkåk. Dersom man skal stoppe i
Berkåk kommer dette alternativ dårligst ut.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Dersom man fjerner rundkjøringene på Fv
700 kommer alternativ nord best ut.
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13. Arne og Anita Gunnes, 76/10,
Rennebu kommune
Ønsker etablert gjerde langs E6 i anleggsog driftsfase for å ivareta sikkerhet for
beitedyr og mennesker. Ønsker underoverganger for å sikre landbruksdriften.
Viltoverganger må sikres slik at sauer ikke
kommer på feil side av veien.

Ny E6 kommer ikke i direkte konflikt med
eiendommen, som kan drives på samme
måte som før i forhold til bruk av utmark og
beitemuligheter. Det vil bli satt opp viltgjerde
langs nye E6 som skal hindre både vilt og
husdyr i å komme inn på veianlegget.
Viltovergangene etableres for å gi sikker
kryssing av E6 for viltet. Det vil dermed ikke
være ønskelig å sperre av disse
overgangene med inngjerding eller ferist, da
det også vil ha en avvisende effekt på viltet.

14. Tormod Eggan og Lillian Toset, 57/8
og 1, Rennebu kommune
Er positive til foreslått næringsareal på
eiendommen, forutsetter at kommunen
sørger for samarbeidsavtaler om utvikling.
Ber om at det gjennom en detaljplan for
næringsområdet foretas en nærmere
vurdering om bruk av området. Kommunen
må ta ansvar for utviklingen på vegne av
grunneiere og utbyggere.

Merknaden tas til orientering.
Rennebu kommune må vurdere uvikling av
næringsområdet.
Reguleringsplanen legger føringer for
hvilken type næring som kan etableres og
hvilket volum bygningsmassen kan ha.
Ettersom dette er en detaljreguleringsplan
så kan en utbygger gå direkte til
byggesøknad uten ny detaljreguleringsplan
for området. I forbindelse med en byggesak
må det utarbeides forprosjekt og
utomhusplan som viser i detalj hvordan
områdene skal utnyttes.

Ønsker også næringsareal mellom
jernbanen og E6 rett nord for nytt E6-kryss
på Berkåk.

Dette arealet har vært vurdert som en
potensielt næringsområde i planarbeidet,
men det ble valgt å ta dette ut på grunn av
store høydeforskjeller i området som
medførte store fyllinger ned mot
Træthaugvegen og Buvatnet. Det er ikke
aktuelt for Nye Veier å regulere dette til
næring i denne omgang.

Ber om at endelig plassering av
døgnhvileplass for vogntog ses i
sammenheng med en optimal utnyttelse av
tilgrensende næringsareal.

Døgnhvileplassen er regulert i
detaljreguleringsplanen. En eventuell
forskyving/flytting av denne vil kreve
omregulering eller dispensasjon fra
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reguleringsplanen. Uten at det foreligger
konkrete utbyggingsplaner for
næringsområdene i denne omgang, er det
ikke aktuelt å justere plassering på
døgnhvileplassen slik det nå foreligger.
Forutsetter at dagens Træthaugveg
opprettholdes som i dag etter
anleggsperioden. Det er ikke ønskelig med
to gjennomgående Trætaugveger som er
åpen for alminnelig ferdsel over
eiendommene. Dette gir økt forstyrrelser og
økte vedlikeholdskostnader. Veien på
østsiden vil kun bli benyttet til
landbruksformål og ikke vedlikeholdt som
en vanlig lokalveg i området.

Dagens Træthaugveg skal opprettholdes
som i dag etter endt anleggsperiode. Den
blir tilknyttet fremtidig fv 700 mot Berkåk,
men den blir lagt under fremtidig bru ved
Vadløkkjbekken i nord og tilkoblet
eksisterende lokalvegsystem.
Langs østsiden av ny E6 etableres det en
langsgående anleggsveg som etter endt
anleggsvirksomhet overføres til grunneiere
slik at det letter uttak av skog osv. Nye
Veier tar ikke stilling til drift og vedlikehold
av veien etter at anleggsdriften er over, ut
over å vurdere mulige særulemper på
resteiendom (ved grunnavståelse) i
grunnervervsprosessen.

Forventer at ny anleggvei på østsiden
anlegges med tilsvarende antall
lunneplasser som dagens Træthaugveg.
Veien kan innenfor næringsområdene få
status som kommunal veg, og kommunen
må vurdere om det skal reguleres inn
lunneplasser i dette området i denne
reguleringsplanen.

Tas til etteretning, eksisterende
lunneplasser som berøres/fjernes må
erstattes i forbindelse med
anleggsgjennomføringen.

Ny E6 gir uheldig arrondering og
oppsplitting av eiendommer, noe som gir
økte driftsutgifter.

Tas til orientering og blir eventuelt en del av
grunnoppgjøret.

Regulert hyttefelt på oversiden av ny E6
ved Buvatnet mister mye av attraktiviteten,
tilgangen til Buvatnet forringes.

Tas til orientering. Støyvurderinger viser at
området ved Buvatnet ikke bli forringet
støymessig av ny E6, og det er lagt til rette
for eventuelt etablering av voller langs E6
for å skjerme området ytterligere.
Tilgjengeligheten til Buvatnet endres ikke
nevneverdig i forhold til i dag ettersom det
etablere viltovergang ved Tovlia.

Side 11 av 47

294

E6 ULSBERG

– VINDÅSLIENE MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

Nye Veier tar ansvar for drenering av vann
osv, så det ikke medfører ulemper på
nedsiden av E6.

Det nye veielanegget skal drenes forsvarlig
etter gjeldende krav og retningslinjer, og slik
at det ikke medfører ulemper for
eiendommer på nedsiden av E6.

Avgift ifm skog som avvirkes og
transporteres ut langs Træthaugvegen må
dekkes av Nye Veier.

Dette vurderes i forbindelse med
grunnervervet.

15. Innset og Rennebu skytterlag,
Rennebu kommune
Uttrykker bekymring for hvordan støy er
behandlet for skytebanen. Krever at
uteområdene ved skytebanen planlegges
med utomhus støynivå på maks 55 dBA.

Veileder T-1442 inneholder ikke krav, men
er ment som grunnlag for at kommunen skal
lage gode bestemmelser mhp støy. T-1442
inneholder derimot ikke skytebaner, og det
er dermed ingen gitte grenseverdier for
uteområdene for slikt bruksformål. NS8175
gir midlertid grenseverdier for evt. møterom
og lignende i f.eks
forsamlingslokaler/klubbhus. Disse kravene
oppfylles ved riktig dimensjonering av
fasadeisolasjon og vinduer.
I dette tilfellet er det lagt opp til en lav
støyvoll forbi anlegget, i tillegg vil
standplass være skjermet fra vegen med et
bygg, og støynivå fra vegtrafikk på
standplass vil dermed bli lavere enn nedre
grenseverdi for gul sone. I tillegg vil et
klubbhus bidra til å skjerme deler av
området som ligger borte fra vegen.

16. Brødrene Strand ingeniørfirma,
Rennebu kommune
Er interessert i at det legges til rette for
næringsutvikling på Ulsberg, og at arealet
sydover fra den gamle butikken benyttes til
dette formålet. Kan ikke se argument for at
dette arealet er tatt ut av planforslaget.
Reguleringsplanen kunne vært fleksibel i
forhold til rekkefølgebestemmelser for
kryssløsing kombinert med næringsformål,

Fremtidig kryssløsning på Ulsberg er ikke
detaljert avklart i reguleringplanen, men det
er avstatt et stort areal til samferdselsformål
som sikrer areal til fremtidig utforming av
krysset.
Med bakgrunn i dette er det ikke satt av
areal til næringsutvikling ved Ulsbergkrysset
i denne reguleringsplanen, ettersom Nye
Veiers prosjekt avsluttes ved kryssområdet.
Dersom det er ønskelig med en fremtidig
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slik at det ikke er behov for ny
reguleringsplan i etterkant.

næringsutvikling må dette reguleres i en
egen reguleringsprosess.

Ber om at dette vurderes på nytt, og at det
legges til rette for besøksintensivt
næringsformål her.

Det er ikke aktuelt å endre bestemmelsene i
området på dette tidspunkt.

Dersom dette ikke imøtekommes må
bestemmelsene endres slik at oppfylling/
terrengforming med tanke på fremtidig
næring kan skje. Tunnelmasser kan
benyttes til oppfylling av næringarealene.
Aktuelt bruk av området kan være
inforsenter om «Trøndelangsporten», som
grendalaget har lansert.

17. Andreas Vagnild, hjortevald i Midtre
Gauldal
Peker på markante vilttrekk i Midtre
Gauldal, lengst nord ved Gullvåg camping
og ved Garli gård i sør. Trekket ved Garli vil
ikke treffe de planlagte viltkryssingene
optimalt, og ligger mellom de planlagte
kulvertene ved Garli og Løkli.

Tas til orientering. Viltrapporten avdekket
ingen tydelige trekkruter ved
registreringsarbeidet i 2018, men at det er
en del spor langs hele strekningen Garli –
Løklia. Det er derfor vanskelig å etablere
viltkryssinger som ivaretar alle trekkrutene.

Avstanden mellom viltkryssingene i Midtre
Gauldal ligger godt over det som er anbefalt
i rapport om overvåkning av vilttrekk under
Elgprosjektet i Akershus. Dette vil danne en
kraftig barriere for viltet.

Reguleringsbestemmelsene sikrer at fem år
etter veganlegget er tatt i bruk skal
funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres,
og eventuelt avbøtende tiltak vurderes.

De nye registreringene har svakheter i
metode og tidspunkt for undersøkelsene.
Frykter at viltet fra vest vil vandre langs
jernbanen for å finne krysningspunktene,
ettersom de ikke er plassert optimalt og det
er for få krysningspunkt.
- Det må anlegges ekstra viltovergang
nord for Garli ved vilttrekk.
- Det må settes i verk tiltak som
fungerer best mulig for å redusere
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skadevirkning på levesett og
biologisk mangfold for vilt.
Mangel på vilkryssing øker fare for
påkjøring av vilt på jernbane og
gammel E6.
Overganger fungerer bedre enn
underganger.
Over- og underganger må bygges
etter veivesenets egne anbefalinger

18. FAU ved Vonheim barnehage,
Rennebu kommune
Ønsker at alternativ nord velges som
løsning for fv 700.
Frykter dårligere trafikksikkerhet rundt
rundkjøringen i alterantiv sør.
Viktig at undergangen beholdes og at
alternativ nord foretrekkes.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

19. Vegard Hyttebakk, Innset og Ulsberg
grendalag, Rennebu kommune
Viser til at det ikke er lagt til rette for
næringsareal ved Ulsberg og stiller seg
uforstående til dette.
Ønsker at samferdselsområdet reguleres til
kombinert næring og samferdsel.
Ønsker å ta inn hele området ved Ulsberg
som deponeringssted med mulighet for
næring.

Fremtidig kryssløsning for Ulsberg blir Tkryss. Endelig arealbehov avklares i
prosjekteringsfasen. Det er ikke aktuelt å
kombinerer næringsformål med samferdsel i
reguleringsplanen.

Er fornøyd med at deponiområdet ved
Krøftbrua er med som deponi og
næringsområde. Ønsker besøksintensiv
virksomhet her.

Det er ikke ønskelig med besøksintensiv
virksomhet ved dette deponiområdet, da det
kan medføre en sterk økning av trafikken i
området og ytterligere behov for kryssing av
E6 for myke trafikanter. Dette medfører at
det vil bli andre krav til kryssutforming til et
slikt område. I tillegg må det etableres

Det er ikke satt av areal til næringsutvikling
ved Ulsbergkrysset i denne
reguleringsplanen, ettersom Nye Veiers
prosjekt avsluttes ved kryssområdet.
Dersom det er ønskelig med en fremtidig
næringsutvikling må dette reguleres i en
egen reguleringsprosess.
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løsninger for gående og syklende. Dette er
det ikke tatt høyde for i planen, og det bør
ikke etableres besøksintensiv virksomhet i
dette området.
Ønsker en gangbru over E6 i kryssområdet.

Reguleringsplanen legger ikke opp til en
endring av tilbudet på vestiden av E6, og
kollektivløsningene beholdes som i dag.
Fremtidige løsninger må avklares gjennom
arbeidet med videreføring av E6 sørover.

20. FAU Rennebu Barne og
ungdomsskole, Rennebu kommune
Sikkerhet for myke trafikanter må ivaretas.
Fotgjengeroverganger er ikke sikkert nok,
da 6-åringer skal krysse alene.
Tar ikke stilling til valg av løsning, men
forventer at barnas sikkerhet gis første
prioritet og tilgodeses med sikre løsninger.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

21. Rennebu næringsforening, Rennebu
kommune
Ønsker nytt næringsareal ved krysset på
Ulsberg. Massedeponi lenger sør må
tilrettelegges for næringsareal.

Fremtidig kryssløsning på Uslberg er ikke
detaljert avklart i reguleringplanen, men det
er avstatt et stort areal til samferdselsformål
som sikrer areal til fremtidig utforming av
krysset. Avklaringer fra Vegdirektoratet
medfører at krysset skal utformes som to
forkjøvne T-kryss.
Med bakgrunn i dette er det ikke satt av
areal til næringsutvikling ved Ulsbergkrysset
i denne reguleringsplanen, ettersom Nye
Veiers prosjekt avsluttes ved kryssområdet.
Dersom det er ønskelig med en fremtidig
næringsutvikling må dette reguleres i en
egen reguleringsprosess.

Det må tilrettelegges for mulig etablering av
veisideanlegg ved nye næringsområder på
Berkåk, og at det må etableres på begge

Dette arealet har vært vurdert som en
potensielt næringsområde i planarbeidet,
men det ble valgt å ta dette ut på grunn av
store høydeforskjeller i området som
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sider av E6 og på den side hvor Fv 700
kommer opp.

medførte store fyllinger ned mot
Træthaugvegen og Buvatnet. Det er ikke
aktuelt for Nye Veier å regulere dette til
næring i denne omgang.

Ønsker at alternativ nord velges som
løsning for Fv 700. Det er da også
unødvendig med rundkjøringer som
kryssløsninger.
Har flere argumenter mot at alternativ sør
skal velges.

Reguleringsplanen har lagt ut to alternative
løsninger for Fv 700 fra E6 til Berkåk. Det er
Rennebu kommune som avgjør hvilket
alternativ som skal vedtas i
reguleringsplanen.

Foreslår at arealet mellom idrettshallen og
veikroa kan benyttes til mannskapsrigg.

Tas til orientering.

22. Innbyggere ved Postmyrveien,
Rennebu kommune
Ønsker ikke alternativ sør som løsning for
Fv 700 på grunn av:
- Store inngrep i eiendommer
- Kommer for tett på eksisterende
boliger
- Verdiforringelse av eiendommer
- Undergangen forsvinner, dårligere
trafikksikkerhet
- Næringsgrunnlaget forsvinner og
mister arbeidsplasser
- Dyrere alternativ enn nord

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Dersom alternativ sør velges kreves
følgende:
- Full finansiering av nye boliger og
godtgjøring for flytting mm.
- Gjenværende boliger må få
avbøtende tiltak for støy og støv og
kompesasjon for verditap.

23. Rennebu bondelag, Rennebu
kommune
Påpeker viktighet av gjerding og fysisk
adskillelse av husdyr og anleggstrafikk.
Dette må gjøres klart for utenlandske
aktører.

Det vil bli lagt opp til inngjerding av
anleggsområdet som også skal forhindre at
dyr kommer inn på anleggsområdet.
Detaljer omkring plassering og utforming av
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gjerde vil bli avklart sammen med
entreprenør når denne er på plass.
Viktig med tilkomst til private jordbruksveier
i travle onnetider.

Private jordbruksveier skal ivaretas i
anleggsarbeidet.

Støtter opp om ønsket til grunneier på 75/3,
som blir sterkest berørt av anlegget. Ønsket
om undergang for Kjell Erik Berntsen bør
innfris slik at begge sider av gjenværende
eng kan benyttes til sauebeite og tilsyn av
beitedyr.

Løsningen for denne eiendommen er den
samme som i gjeldende reguleringsplan,
med unntak av at vegbredden er utvidet til
4-felt. Ny adkomst er lagt i ny bru over E6,
og det etableres landbruksveg til teigen
langs vestsiden av E6. Ca. 800 meter nord
for brua etableres det en driftsundergang i
forbindelse med opprettholdelse av
Bjønnplassveien. Mulighet for kryssing av
E6 bør derfor være ivaretatt, og det legges
ikke opp til flere driftsunderganger i dette
området.

24. Johan Ole Holthe, 227/1
Har lagt ved kart som viser område for
privat brønn. Dette er vannkilde til huset
Jernaa (227/3-4). Ny vannkilde av god
kvalitet må ordnes før annleggsstart.

Vannforsyning til berørte eiendommer skal
sikres både i anleggsfase og driftsfase av
ny E6.

25. Idar Presthus, 59/2, Rennebu
kommune
Pelsdyrdrifta har en sårbar og følsom
periode fra 1. april til 15. juni i forbindelse
med valping. Det bør ikke foregå
sprengning eller steinknusing i en sone på
1000 meter fra gården i denne perioden. Og
det bør ikke foregå dette hele året.
Anleggsstart bør ikke skje i dette området i
valpingsperioden våren 2020. Dyrene
venner seg til generell anleggsstøy etter
hvert.

Merknaden tas til orientering. Det vil bli
opprettet dialog med grunneier før
anleggsstart.

Ønsker ikke at østlig Træthaugveg skal
fases ut som lokalveg etter endt
anleggsperiode.

Dagens Træthaugveg vil beholde sin
funksjon etter endt anleggsvirksomhet, og
det bli adkomst til veien fra ny Fv 700 ved
Berkåk i sør og ved Vadløkkja i nord.
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Hvis østlig trase blir fungeredne etter
anleggsslutt må viltovergang til 59/2 gjøres
kjørbar for forbiler og tankbiler.

Planlagt viltovergang i området vil kunne bli
kjørbar for personbiler og
landbrukskjøretøy.

Har spørsmål om vare for forurensning av
vannbrønn fra veganlegget.

Nye Veier plikter å sikre god og sikker
vannforsyning til alle berørte parter. Det må
etableres gode dreneringsløsninger for
veganlegget som hindrer forurensning til
grunnen.

26. Paul Paulsen, 68/8, Rennebu
kommune
Ønsker at eksisterende Træthaugveg
oppgraderes som eksisterende også i
fremtiden. Ønsker at trase i Hammerdalen
opprettholdes og gjøres kjørbar for alle type
kjøretøy.

Dagens Træthaugveg vil beholde sin
funksjon etter endt anleggsvirksomhet, og
det bli adkomst til veien fra ny Fv 700 ved
Berkåk i sør og ved Vadløkkja i nord. I Nord
er veien planlagt å ligge under den nye
Vadløkkjbekkbrua. Den får en maksimal
stigning på 10 % og er planlagt med 6
meter vegbredde. Veien bli dermed kjørbar
for alle kjøretøy.

Hvis Buliveien (fra E6 til Træthaugvegen)
skal benyttes i anleggsperioden er det
ønskelig om melding om dette og at veien
opprustes.

Tas til orientering. Endelig valg av løsninger
i anleggsfasen planlegges i forbindelse med
totalentreprisen. Det vil bli lagt vekt på god
dialog med grunneiere undervegs.

Vannkilde til gården må ivaretas.

Nye Veier plikter å sikre god og sikker
vannforsyning til alle berørte parter. Det må
etableres gode dreneringsløsninger for
veganlegget som hindrer forurensning til
grunnen.

27. Igla Vannverk
Må ha tilgang til vannverket for vedlikehold
og kontroll under hele anleggsfasen.
Vannverket må være i kontinuerlig drift på
grunn av campingplass og fjøs med
dyrehold.

Merknad tas til etterretning.

28. Rennebu øst beitelag
Rennebu Øst Beitelag krever at det blir satt
opp et husdyrsikkert gjerde på østsiden av
ny E6 i sin helhet i fra Ulsberg til

Det vil bli lagt opp til inngjerding av
anleggsområdet som også skal forhindre at
dyr kommer inn på anleggsområdet.
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Vindåsliene under hele anleggsperioden slik
at man unngår bufe i anleggsområdet.

Detaljer omkring plassering og utforming av
gjerde vil bli avklart sammen med
entreprenør når denne er på plass.

Krever at det settes opp et permanent
husdyrsikkert gjerde på østsiden av ny E6
fra Ulsberg til Vindåsliene der det ikke er
viltgjerde, og som driftes og vedlikeholdes
som med viltgjerder. Med det menes altså
også over tuneller, viltoverganger og med
nødvendige ferister. Lagt ved forslag til
reguleringsbestemmelser.

Det skal etableres viltgjerde i permanent
situasjon. En konsekvens av viltgjerde er at
det også hindrer beitedyr.
Viltovergangene etableres for å gi sikker
kryssing av E6 for viltet. Det vil dermed ikke
være ønskelig å sperre av disse
overgangene med inngjerding eller ferist, da
det også vil ha en avvisende effekt på viltet.

29. Skugglia 76_8, Rennebu kommune
Ønsker at ny Træthaugvei på østsiden av
ny E6 bør overføres til kommunen og bli en
kommunal vei.

Dette avgjøres av Rennebu og Midtre
Gauldal kommuner.

Behov for å frakte gjødsel fra fjøs må
vurderes. Ønsker derfor at det må være et
stort nok rør som går på tvers av ny E6. Rør
må være større enn 110 mm. Lagt ved kart.

Detaljer vedrørende etablering av
gjødselslange må avklares i forbindelse
med totalentreprisen.

Ønsker at tilkomst til leiejord vurderes. Som
løsning kan driftsveg på østsiden av ny E6
vurderes.
Ønsker at Bjerkåsvegens plassering
vurderes på nytt for å bedre lokaltrafikk og
tilkomst for jordbruket.

Prosjektet legger til rette for at dagens
adkomster over jernbanen, og dermed
leiejorden, skal opprettholdes.

Ettersom det blir anleggstrafikk på
Bjerkåsvegen, som barna benytter til
busstopp, ønskes de et tilbud om
skoleskyss til Berkåk.

Dette må avklares og detaljeres i
forbindelse med totalentreprisen og
anleggsgjennomføringen sammen med
respektive kommuner.

30. Trethaugveien SA, Rennebu
kommune
Ønsker at lastebil og tømmerbil skal ha
adkomst under Vadløkkjbekkbrua slik som
før er lovet. Om ikke må en ny kulvert
etableres sør for Vadløkkjbekkbrua for å
kunne kjøre biler og større kjøretøy mellom
vestsida og østsida.

Vegen er dimensjonert med 6 meter bredde
og maks 10% stigning, slik at tunge kjøretøy
kan benytte den.
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Ønsker at kommunen overtar
Træthaugveien.

Dette avgjøres av Rennebu kommune.

31. Tore Halland, Rennebu kommune
Ønsker skilting av Halland Camping og
severdigheter fra krysset på Berkåk og i
Soknedal.

Det skal utarbeides skiltplan for prosjektet i
forbindelse med totalentreprisen. Denne
skal godkjennes av Statens vegvesen som
skiltmyndighet. Skilting er derfor ikke et
tema i reguleringsplanen.

Forutsetter at støynivå beregnes ved
Halland camping.

Dette er ivaretatt gjennom støyberegninger
for prosjektet, og det er foreslått
støyreduserende tiltak for området i form av
skjermer og voller.

Ønsker at det sees på om løsning for ny E6
bru over elva igla og jernbanen.

Prosjektet har lagt til rette for at
eksisterende krysningspunkt for jernbanen
opprettholdes. En eventuell kryssing over
Igla og jernbanen vil ikke bli løst av Nye
Veier.

Påpeker viktigheten med ny adkomst over
jernbanen da eksisterende undergang er for
lav for store traktorer og landbruksmaskiner.

Prosjektet endrer ikke på eksisterende
krysninger av jernbanen, men Nye Veier
sørger for at dagens skogsbilveger får
krysse ny E6 planfritt. Eventuelt utbedring
av jernbaneunderganger er Bane NOR sitt
ansvar.

32. Folkehelsekoordinator Rennebu
kommune/ Kari Tronsgård
Gir sin anbefalning om å velge alternativ 1
som løsning for fv 700. Dette med bakgrunn
i Folkehelselovens kapittel 2, §4.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

33. Hege Almås, eier av Løkli(89/1),
Midtre gauldal
Påpeker ulempen med økt kostnad med
veivedlikehold når det nå etableres
skogsbilvei på begge sider av ny E6

Nye Veier legger til rette for etablering av ny
skogsbilveg også langs østsiden av ny E6.
Fremtidig drift-, vedlikehold- og eierforhold
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for denne vegen må avklares mellom
grunneiere og Rennebu kommune.
Påpeker ulempen med å legge lokalveg til
Råa gjennom dagens undergang under
Dovrebanen. Denne er smal og ikke
dimensjonert for store kjøretøy.

Nye Veier legger opp til at dagens
krysningspunkt for jernbanen skal benyttes.
Eventuell utbedring av disse er Bane NOR
sitt ansvar.

Støyskjerm bes videreføres noe i sørlig
retning ved Løklia. Ca. 100 meter før bru for
å dempe støy for nærliggende boliger.

Detaljert løsning av støyskjermer/voller
avklares i forbindelse med totalentreprisen.

Ber om at støyutredningen på eiendom
(89/1) bedømmes på nytt. Grunneier mener
det er rart at hans eiendom har en lavere
måling enn naboeiendommer som ligger
lavere i terrenget.

Støyberegningene viser at eiendommen
effektivt støyskjermes av støyvoller langs
E6. Eiendommen får også bedre lokal
skjerming på grunn av bebyggelsen på
eiendommen som vil fungere som lokal
skjerm. Naboeiendommene er også mer
utsatt for støy fra jernbanen.
Støyberegningene som er utført gir et godt
bilde av støysituasjonen, endelige detaljer
vedrørende støy avklares i totalentreprisen.

Ønsker at innendørs lydnivå blir utredet, jf.
støyutredningen pkt 4.1.1.

Dette blir en del av arbeidet med
totalentreprisen.

34. Skytterlaget ved Bjørn Trøite,
Rennebu kommune
Skytterlaget har ønske om at Nye Veier
anlegger en veg mellom vegarealet og
planavgrensninga øst for ny E6 nord for
dagens skytebane i Gammelstødalen i
Rennebu. Vegen kan benyttes som
standplass til feltmessige skytinger
både av skytterlag, heimevern og politi.

Endelige detaljer rundt
anleggsgjennomføringen avklares i
forbindelse med totalentreprisen. Det er
foreløpig ikke vurdert behov for å etablere
anleggsveg slik som skytterlaget ønsker.
Nye Veier skal erstatte dagens skytebane
med tilsvarende funksjoner som i dag.

35. Knut Morten Odden 82/8, Rennebu

kommune

Ønsker at dagens Taubanevei blir forlenget
og koplet sammen med Gruveveien på
østsiden av planlagt E6-bru over Skauma
for å sikre at husdyr passerer.

Prosjektet fører til at veiene mot Røstin og
Rødåsen blir avskjært av ny E6. Dette er
løst ved at det skal etableres en
viltovergang mellom disse to veiene, som
også skal være åpen for landbrukskjøretøy,
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slik at tilgangen til skogs- og beiteområder
på begge sider av ny E6 opprettholdes. E6
legges i en lang brukonstruksjon over
Skauma, slik at lokalvegene opp mot
Unndal verk og videre opprettholdes som i
dag.
Mellom E6 og jernbanen må det påses at
det ikke kan komme husdyr.

Dette ivaretas i totalentreprisen.

Informerer om at det ikke er tenkt på
adkomst til dyrkajord (Røstin) som bruket
har tilgang til som ligger på østsiden av E6.

Dette ivaretas gjennom etablering av
viltovergang som beskrevet ovenfor.

36. Erik O. Skamfer og Monica
Høybakken, Rennebu kommune
Gir innspill om at dersom alternativ sør
velges i Berkåk sentrum, må gående og
prioriteres og en må reetablere en
tilsvarende kulvert som i dag under det nye
krysset. Vedlagt skisse.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

37. Gunn Bjørnstad/Kåre Grøtte gnr/bnr
63/235 og 63/100, Rennebu
kommune
Ønsker ikke rundkjøring i sentrum, veg
mellom Coop og boligområde eller
støyskjerming i sentrum.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Ønsker at det fokuseres på trafikksikkerhet,
framkommelighet, sentrum og næringslivet
og mener alternativ nord er å foretrekke.
Informerer om at de kommer til å fremme
krav om erstatning dersom sydlige alternativ
velges.
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38. Berkåk Veikro ved Anne Karin og Jan
Arve Nyberg, Rennebu kommune
Påpeker at det er avgjørende for vegkroens
videre drift at alternativ Nord velges.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

39. Nyberg Eiendomsselskap AS ved
Anne Karin og Jan Arve Nyberg,
Rennebu kommune
Påpeker at det er avgjørende for videre drift
av næringseiendommene med gnr/bnr
61/16-0, 61/16-1, 61/33, 61/45 og 61/187 at
at alternativ Nord velges.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

40. Tjenesten for funksjonshemmede
(TFF) ved Hanne Kristin Rise,
Rennebu kommune
Påpeker utfordringen for barn, eldre, fysiskog psykisk utviklingshemmede med å fjerne
undergang under RV 700 dersom alternativ
sør velges.
Ønsker at at alternativ nord velges.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

41. May-britt Bjerkås og Hans Joar
Skamfer gnr/bnr 76/1 og 82/9,
Rennebu kommune
Gir innspill om at de ønsker at:
vegareal som ligger mot dyrkamark
tilrettelegges for best mulig utnyttelse.

I totalentreprisen vil vegtraseen
detaljprosjekteres, og vegens sideareal vil
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da også optimaliseres i forhold til
eksisterende terreng.
Tap av beiteareal erstattes.

Dette blir en del av grunnervervsprosessen.

Det opprettes mulighet for tilkomst til
skogsareal på 82/9 begge delene av
eiendommen med skogsmaskiner da denne
skogen nå blir krysset av veglinja.

Detaljer vedrørende adkomst legges i
forbindelse med totalentreprisen.
Reguleringsplanen legger opp for at dagens
vei opp mot Unndal verk kan benyttes for å
få adkomst til begge sider av eiendommen i
dette området. Det er også mulig å kjøre
under den nye bruen på eiendommen.

Stiller spørsmål om støykrav i driftstid og
anleggsperiode oppfylles.

Krav til støy skal tilfredsstilles både i driftsog anleggsperioden.

Gir innspill om at de ikke ønsker påvirkning
av kunstig belysning fra ny E6.

Ny E6 skal belyses, men det benyttes
armaturer som begrenser blending mot
omgivelsene.

Ønsker at det iverksettes tiltak mot støv i
driftstid og anleggsperiode.

Dette skal håndteres i forbindelse med
totalentreprisen.

Ønsker at konsekvensene av økt responstid
for nødetatene må formidles og avbøtende
tiltak beskrives.

Området vil i utgangspunktet får redusert
responstid fra nødetater ettersom E6 får
høy fartsgrense og god framkommelighet.
Det er langt godt til rette for kryssing av E6linjen for lokalvegsystemet, på denne måten
får området forbedret beredskap.

Ønsker å fremheve at adkomst til dagens
E6 og arealer tilhørende eiendommene er
kritisk for driften og må opprettholdes.

Reguleringsplanen opprettholder
adkomsten til dagens E6.

Gir innspill om at vannkilde er på motsatt
side av ny E6, avløp filtergrøft blir liggende
innenfor planområde.

Tas til etterretning. Det er flere eiendommer
som har vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse
eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
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kvartal 2020. Byggestart er planlagt til våren
2020.

42. Gerd Karin Ramlo og Anders
Granmo. Gnr/Bnr 86/1, 86/4 og
87/3, Rennebu kommune
Gi innspill om at det mangler adkomst til
dyrket mark som blir liggende mellom ny E6
og Dovrebanen. Forslag om en vei rett over
deponi fra ny bru og til dyrkamarka.
Alternativet er en trasè langs Dovrebanen.
Kart vedlagt.

Innspill tas til følge. Etter endt deponi må
det etbleres en adkomst over
deponiområdet til landbruksteig på 86/4.

Vil fremheve betydningen av et belte med
verneskog langs Dovrebanens østside. Det
vil avhjelpe mot støy og skjerme for vind.

Vegetasjon har liten effekt i forhold til
støyskjerming, men er viktig i forhold til
visuell skjerming og vind. Vegetasjonsbelte
mot jernbanen forsøkes ivaretatt i størst
mulig grad.

Ønsker at det etableres ferist som stopper
beitedyr ved ny bru over E6, og gjerde
langs E6.

Detaljer i forhold til tiltak for beitedyr vil bli
en del av totalentreprisen hvor det også
legges opp til dialog med grunneiere.

Det må anlegges snuplass for tømmerbil og
lunneplass på østsiden av E6 ved ny bru

Dersom det viser å bli praktisk vanskelig å
benytte eksisterende lunneplass, kan det
være aktuelt å vurdere ny lunneplass på
østsiden av E6. Dette vil bli vurdert i
prosjekteringsfasen.

Ønsker omlegging av adkomstvei fra
dagens E6 over jernbanebru. Denne veien
ser ut til å bli viktig som anleggsvei.Veien
må flyttes vekk fra 86/9 og 86/10, slik at
støy og støvplager blir redusert. Viser til
vedlagt kart.

Detaljer vedrørende dette avklarer i
totalentreprisen. Reguleringsplanen har satt
av et bredt areal til anleggsbelte i området,
som skal gi mulighet til omlegging av vegen
ved behov.

Ønsker at parkeringsplass for skytterbane
sør for Stavåa tas ut ettersom arealet ligger
innenfor deres eiendom.

Tas til følge, planforslaget viser over 200 pplasser i tilknytning til selve skytebanen.
Parkeringsplass sør for Stavåa er tenkt som
reserveareal ved store arrangement. Det
vurderes at parkeringen ved selve
skytebanen er tilstrekkelig til dette formålet.

Ønsker at det må skjermes ekstra mot støy
fra skytebane og ny E6 over Stavåa

Skytebanen skal tilfredsstille krav til støy
mot omgivelsene. Skytebanen er derfor
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plassert så lavt i terrenget at det skal gi
effenktiv støyskjerming mot omgivelsene.
Støyberegninger utført av Rieber viser at
støykravene er tilfredsstilt.

43. Selberg Arkitekter for
Næringsaktørene på Torget,
Rennebu kommune
Gir innspill om at alteranativslinje sør i
Støren vil påvirke torget omland negativt
opp imot bevegelseslinjer og
oppholdssoners lesbarhet.
Anbefaler å trekke rundkjøringen med tilfart
for FV 700 15 meter sør for å bedre dette
for å opprettholde dagens næringstilbud
som handel, service og tjenester på Torget i
Støren.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Hvis eksisterende E6 nedgraderes vil det
være nødvendig å regulere et nytt kryss på
eksisterende E6, ca. 75 meter nord for
planlagt rundkjøring. Krysset plasseres i
forlengelsen av eksisterende adkomstgate
på eiendommen for å ivareta
lokalsamfunnets behov for god
tilgjengelighet.

Øvrige detaljer for sentrumsområdet
avklares gjennom reguleringsplanprosessen
for Berkåk sentrum, som utarbeides av
Rennebu kommune.

Gir innspill om at planmaterialet har i
begrenset grad beskrevet konsekvenser for
miljø og samfunn og mener det burde bli
gjennomført en stedsanalyse for en
helhetlig planlegging og valg av alternativ.
Særlig for å belys konsekvenser for ny
veitilknytning til Berkåk. Jfr. § 5.
Retningslinjer for beslutningsunderlaget.(
Statlige planretningslinjer for samordnet
bolig-, areal- og transportplanlegging)

Dette skal avklares gjennom
reguleringsplanprosessen for Berkåk
sentrum, som utarbeides av Rennebu
kommune.

44. Røåsen Hytteforening ved Kirsti
Selstad, Rennebu kommune
Ønsker at det utredes konsekvens og
beskyttelse av drikkevannskilder i Røåsen
på en forsvarlig måte og holder Røåsen
Hytteforening løpende informert .

Det er flere eiendommer som har
vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
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for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse
eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
kvartal 2020. Byggestart er planlagt til våren
2020.
Ønsker å få utredet om tiltaket reduserer
verdi på hyttetomtene i Røåsen, samt
salgbarheten av hittil ikke solgte
hytteeiendommer eller salgbarheten av
allerede bebygde hytteeiendommer.

Ulemper på eiendommer som skal avstå
grunn blir vurdert i grunnervervsprosess i
etterkant av reguleringsplanen. Alminnelige
ulemper erstattes i den grad de overstiger
den naborettslige tålegrense.

Hytteforeningen ønsker at Rennebu
kommune og Nye Veier arrangerer et
informasjonsmøte for hytteeierne i Røåsen.

Det har vært gjennomført folkemøte i
Berkåk samt avholdt åpen kontordag hvor
berørte parter har vært invitert. Ved behov
for mer informasjon oppfordres det til å ta
kontakt direkte.

45. HBC Berkåk AS ved Jon Olav
Ødegård, Rennebu kommune
HBC driver næringsmiddelproduksjon på
fabrikken (gnr/bnr 63/193) og er bekymret
for ulemper som støy og støv, samt ved
snøfjerning vinterstid dersom alternativ 1 i
Berkåk velges. Særlig fremheves det at
støv kan påvirke kvaliteten på deres
produkter. De krever derfor at det gjøres
tilstrekkelige tiltak dersom alternativ 1 blir
valgt.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

46. Trøndelag fylkeskommune
Trøndelag fylkeskommune mener at
planforslaget er godt gjennomarbeidet og at
prosessen så langt er gjennomført i tråd
med avklaringer i det fastsatte
planprogrammet. Konsekvensene av tiltaket
kommer tydelig fram gjennom

Tas til orientering
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konsekvensutredninga med tilhørende
fagrapporter
Planforslaget inneholder to alternativer for
fremtidig trase for fylkesveg 700 gjennom
Berkåk sentrum. Som Hovedutvalg veg
vedtok i sin behandling, mener man at av
hensyn til fremkommelighet på fylkesveien
vil fylkeskommunen, som vegeier foretrekke
alternativ sør.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Et kulturminne Id 213966 (Fangstgrop)
forutsettes bevart i planforslaget.
Trøndelag fylkeskommunes ber om at
følgende tekst tas inn i bestemmelsene:
H730 - Båndlegging etter lov om
kulturminner
«Kulturminnet id 213966 er automatisk
fredet etter kulturminnelovens § 4. Det
samme er en sikringssone i et 5 meters
bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr.
kulturminnelovens § 6. Inngrep i grunnen
eller andre tiltak som kan virke inn på det
automatisk fredete kulturminnet innenfor
hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad
skal sendes regional kulturminneforvaltning
i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
H570 - Bevaring kulturmiljø
«Innen område for LL med hensynssone
H570 – bevaring kulturmiljø - må det ikke
foretas noen inngrep i marka eller gjøres
aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på
dette arealet. Eventuelle nødvendige
mindre tiltak innen hensynssonen må gjres
rede for søærskilt og m godkjennes av
regional kulturminnemyndighet
(fylkeskommunen)å».

Tas til følge, planbestemmelsene revideres i
tråd med merknad

47. Jo Austberg, Rennebu kommune
Informerer om at han ikke har blitt kontaktet
i forbindelse med planarbeidet. Er grunneier
for 2 eiendomsteiger ved Ulsberg.

Grunneier har fått tilsendt varsel om
oppstart av reguleringsplan og
planmaterialet til offentlig ettersyn. Det har i
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tillegg vært avholdt folkemøte og åpen
kontordag i kommunen.
Mener at Ulsberg er et naturlig sted for
veirelatert næring og etterlyser vurderinger
rundt hvorfor dette ikke er lagt inn.

Nye Veier har ikke ansvar for
næringutvikling på Ulsberg. Ulsberg ligger i
overgangen mellom ny og eksisterende E6,
og det foreligger stor usikkerhet i forhold til
hvordan E6 skal uformes og plasseres
videre sørover. Det er derfor ikke ønskelig
at arealer i dette området fastlåses til
næringsformål i denne omgang, da det kan
legge fremtidige begrensninger på
fremtidige vegløsninger.

Ønsker å få informasjon om hvor mye av
teigen som går med i veganlegget samt hva
som skjer med restarealet om ikke alt blir
benyttet.

Dette blir en del av grunnervervsprosessen i
etterkant av reguleringsplanen.

48. Herbert Bjærum, 63/90, Rennebu
kommune
Ønsker at kryss bør ligge ved nåværende
E6 over Sande/arbeidssenteret og opp til
terminalvegen og videre over jernbanen og
opp trøtthaugveien

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Ønsker at Berkåk og nærliggende områder
(Trondskogen) skal skjermes for støy i
anleggsperioden og i driftstid.

Dette er ivaretatt i
reguleringsbestemmelsene.

Er det tatt hensyn til tilstrekkelig viltgjerder,
underganger og overganger?

Dette er ivaretatt i reguleringsplanen
gjennom etablering av viltkryssinger på
strekningen. Viltgjerder blir en del av
avklaringen i totalentreprisen.

Er det tatt hensyn til gående og skigående
på øst for Berkåk – Slette – Skaumsjøem,
Kongsvarden etc. mot Forollhogna?

Dette er ivaretatt gjennom etablering av
viltovergang og skiløype over E6 ved
Røåsen.

Ønsker at veikroa ikke berøres samt arealet
som kroa i dag benytter.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
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negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.
Ønsker at det settes opp et signalbygg i
Berkåk, med funksjoner som
ambulansetjenester.

Dette er ikke en del av Nye Veiers
ansvarsområde, men må løses i
utarbeidelse av reguleringsplan for Berkåk
sentrum.

Gir informasjon om at det er gang- og
sykkelveg i Berkåk og at denne er dårlig fra
Mjuklivegen. Det er også ønske om at GSveg fortsatt vedlikeholdes i fremtiden.

Tas til orientering.

Ønsker at skysstasjonen må
opprettes/forbedres. Gir øvrig informasjon
om stasjonen og utfordringer med parkering
og busstilbud til skysstasjonen.

Tas til orientering

Ønsker rundkjøring i Trondskogen for å
bedre fremkommelighet på dårlig føre.

Dette må eventuelt løses i forbindelse med
utarbeidelse av reguleringsplan for Berkåk
sentrum.

Ønsker informasjon om vegstandard og
vurderinger rundt bredde på veger og stier i
området Trøthaugveien/Åsveien.

Lokalveger/skogsbilveger i området er
regulert med 6 meter bredde.

Ønsker bedre vei ned Åsvei-bakken forbi
den gamle bommen.

Reguleringsplanen endrer ikke på
kryssforholdet mellom Åsveien og
Træthaugveien. Åsveien bli derimot
avskjært av ny E6, og adkomst opp til
Rødåsen er lagt om det nye toplanskrysset.

Ønsker å få satt opp vegmerking med
lys/refleks på alle veger for å bedre
sikkerheten.

Dette angår ikke E6, men er en del av det
daglige drift og vedlikeholdet av det lokale
vegnettet.

49. Inger og Inge Skamfer, 63/114,
Rennebu kommune
Ønsker at alternativ 1 NORD må velges
som trase for FV 700 fremfor alternativ 3
SØR. Dette på bakgrunn av:

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
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Vegen kommer svært nært inntil
deres eiendom med trafikk av tunge
kjøretøy
Deres uteområde blir forringet med
trafikk på alle kanter
Redusert bokvalitet og
miljlforurensning
Hus må innløses
Berkåk sentrum vil ødelegges om
den deles med enda en veg (i tillegg
til nåværende E6)
FV700 alt SØR blir en barriere for
alle bebyggelse på østsiden av
Berkåk og alle som ferdes der, også
barn

negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Ved alternativ nord vil:
- All godstrafikk til bedriftene på
industriområde komme direkte inn til
mottaker
- Det ikke bli behov for rundkjøringer i
sentrum, mindre trafikk på
nåværende E6 (mener at T-kryss er
beste løsningen for Berkåk
sentrum).
Mener/påpeker viktigheten av at nåværende
E6 bli hovedgate gjennom sentrum.

50. Tommy Skamfer, 85/9, Rennebu
kommune
Minner om planlagt støyvoll forbi eiendom
85/9, Rennebu.

Det er tatt inn støyvoll forbi eiendommen i
reguleringsplanen.

51. Jostein Meslo, 79/1 og 79/6,
Rennebu kommune
Stiller spørsmål om brukbar vannforsyning
av «sommervann» fra Løkkjbekken til to
fritidsboliger/hytter blir opprettholdt i
anleggsperioden. Har også tidligere sendt
brev til kommunen for videreformidling til
Statens vegvesen (pr 06.02.2016) hvor
denne saken ble nevnt som et krav.

Det er flere eiendommer som har
vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse

Side 31 av 47

314

E6 ULSBERG

– VINDÅSLIENE MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
kvartal 2020. Byggestart er planlagt til våren
2020.

52. Iver Fossum, gbnr 89/2 og gbnr
89/3, Midtre Gauldal kommune
Skogsvegen «Bjørnplassveien» mellom
Bjørset og Løkli er hans avlingsveg for
eiendom 89/2 og noe leiejord på eiendom
89/1 og må holdes åpen i sommerhalvåret
for drift, dette er også en beredskapsveg
ved evt. brann i området. Grunneier ønsker
én kontaktperson å forholde seg til vedr.
våronj, slåttonj og ved andre behov.

Løsninger i anleggsperioden avklares i
totalentreprisen og prosjektledelsen. I
forbindelse med gjennomføringen vil det bli
opplyst om kontaktpersoner for prosjektet.

Enkel hytte m/uteområde på gbnr 89/2 blir
forringet og grunneier ønsker å utrede
mulighet for å få flyttet denne til annet
område og hvor Nye Veier tar kostnadene.

Støyberegningene viser at hytten får
støyverdier over tillatt grenseverdi selv med
lokale skjermingstiltak. I totalentreprisen vil
det bli sett på ytterligere muligheter for
skerming av området, en eventuell
ersatning/innløsning vil bli en del av
grunnervervsarbeidet.

Ønsker opparbeidelse av ny dyrkajord ved
hjelp av overskuddsmasse fra prosjektet (2
aktuelle områder). Potensielt 80 daa nytt
dyrka areal. Grunneier kan også ta imot
rene jordmasser til eiendom 88/1.

Nye Veier har i utgangspunktet tilstrekkelig
med deponiområder i reguleringsplanen til å
håndtere overskuddsmasser. Dersom
områdene skal nydyrkes må det søkes om
etter annet lovverk. Nye Veier kan ikke påta
seg ansvaret for dette, ettersom behov for
deponiområder allerede er dekt. Erstatning
for tap av dyrkamark blir en del av
grunnervervet.

Siden vegen bygges i et beiteområde og
utgard må fjernes for å komme til rundt
dyrka jord, må det gjøres tiltak for at
beitende dyr ikke kommer inn på innmarka.

Gjerdehold til husdyr blir en viktig del av
totalentreprisen og må utformes i samarbeid
med grunneiere.

Nåværende E6 må oppretteholdes med
eksisterende bredde og standard når ny E6
tas i bruk.

Det legges ikke opp til reduksjon av
standard på eksisterende E6.
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53. Ola Østhus, gbnr 130/3, Midtre
Gauldal kommune
06.05.2019 (mail)
Grunneier vil miste sitt inntekstgrunnlag da
han driver med juletreproduksjon og
skogbruk (egen sag). Grunneier vil som en
konsekvens av reguleringsplanforslaget
tape 35 daa skogsområde, den beste
boniteten på eiendommen. Grunneier
godtar ikke reguleringsplanforslaget og ber
om at Nye Veier finner andre løsninger.

Erstatning som følge av tapt
inntektsgrunnlag vil bli en del av
grunnervervsprosessen.

24.05.2019 (møte med Verkland og Mona
Husby 16.05.2019)
Foreslår at eldre seterveg (opp via Bjørset
og opp mot steinbrudd) delvis blir benyttet
som adkomst til 130/3. Ber om at ønske om
adkomst som delvis går over 130/1 blir løst
mellom NV og eier 130/1.

Prosjektet plikter å tilrettelegge for adkomst
til eiendommen dersom lovlige eksisterende
adkomster fjernes. Dette blir en del av
vurderingene ved totalentreprisen. Det
legges til rette for adkomst over 130/1 i
reguleringsplanen ved at det er regulert et
smalt belte til LNF som gir adkomst til
eiendommen. Det forutsettes en
privatrettslig avtale med eier av 130/1 for
etablering av adkomst.

Grunneier kan godta forslag om tilkjøring av
masser så lenge disse er tunge og regnet
som tykke nok for planting av nye
skogplanter. Masse må vurderes av
profesjonelle og må dekke behov for videre
drift av skog.

Arealet skal etter anleggsgjennomføring
tilbakeføres som LNF-område til samme
bruk som før.

Grunneier ønsker å benytte gjenstående
skog som står som et belte rundt det
planlagte deponiet, også til desember 2019.
Arbeidet er omfattende og må starte nå
(mai 2019). Ikke alle trærne kan benyttes
som juletrær p.t., men kostnadssiden/tapet
må kartlegges.

Det vil ikke bli anleggsstart i området i 2019
og grunneier kan benytte seg av området i
inneværende sesong.

54. Lars Uvsløkk, gbnr 62/115, Rennebu
kommune
Grunneier driver med bier og planen var å
sette ut bier på teig 62/115. Ved regulering

Det blir tilrettelagt for landbrukskjøretøy å
kjøre over viltovergang i området. Adkomst
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av ny E6 tapes adkomst til denne teigen.
Stiller spørsmål om ny adkomst til 62/115
kan opprettes fra veier nord eller sør for
overnevte teig, evt om det vil bli mulig å
kjøre over viltkorridoren.

til 62/115 sikres ved å anlegge vei i nedkant
av fyllingen til E6 og nordover til teigen.

Forventer at Nye Veier ordner med ny
vegrett slik at adkomst blir mulig til 62/115.

Nye Veier plikter å sikre atkomst til teigen
som før.

Har pr d.d. avtale med Jakob H. Gunnes om
adkomst over hans eiendom 81/1 til egen
teig 62/115.

Adkomst til teigen kan sikres ved å legge
den på arealformålet annet vegformål som
skal erverves av Nye Veier. Alternativt må
veirett sikres over gnr/bnr 62/1.

55. Ole Petter Smørsgård, gbnr 83/7,
Rennebu kommune
Fremtidig E6 vil ligge i nedslagsfeltet og
starten av en bekk som ligger på grunneiers
eiendom. Grunneier stiller spørsmål om
bekken etter prosjektets ferdigstilelse
fremdeles vil ha vannføring av betydning
eller om den vil bli en bekk påvirket av salt
og annen avrenning fra ny veg.
Ber om møte for å få drøftet ovenstående
problemstilling.

Ny E6 skal sikres drenering på en slik måte
at den ikke forringer kvalitet eller øker fare
for skade på nedstrøms vannveier, og
bekken skal opprettholdes som i dag med
samme kvalitet.

Detaljert løsning for drenering og overvann
skal avklares i totalentreprisen. Ved behov
for møte eller drøfting av problemstilling bes
det om å ta kontakt med Nye Veier.

56. Gullvåg camping, Midtre Gauldal
Ønsker at det innarbeides legging av fiber
med mulig påkobling langs ny E6.

I forbindelse med planprosessen er det ikke
meldt om behov/ønske fra nettutbyggere å
legg fiber på strekningen. Dette er eventuelt
et initiativ som må komme fra nettutbygger
for fiber.

Campingens gjester ønsker ofte å bruke
skogsvegen ved Igla langs jernbanen,
ønsker en mindre gangbru over elva Igla og
en kulvert under jernbanen for sine gjenster.

Etablering av ny E6 endrer ikke på
tilkomsten til skogsvegen langs østsiden av
Igla og jernbanen i forhold til dagens
situasjon, og Nye Veier kan ikke etablere
bru over Igla eller kulvert under jernbanen til
dette formålet.

Det er muligheter for at Gullvåg Camping
kan bli utvidet mot sør hvis de får kjøpt ca.

Det skal etableres langsgående støyskjerm
langs E6 på hele strekningen, slik at
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7 daa dyrket mark. Ber om at
støyberegninger og støyskjerming tar
hensyn til dette.

områdene ved Gullvåg camping bli godt
støyskjermet. Dette gjelder også for
eventuell utvidelse av campingplassen.

Ber om god skilting fra Soknedal sentrum
og Berkåk siden det ikke blir kryss på
Løklia.

Det skal utarbeides skiltplan for prosjektet i
forbindelse med totalentreprisen. Denne
skal godkjennes av Statens vegvesen som
skiltmyndighet. Skilting er derfor ikke et
tema i reguleringsplanen.

57. Gunhild Hoff Stuan, Rennebu
kommune
Er hytteeier ved Buvatnet og er glad for at
vegen nå kommer på østsiden av Buvatnet.
Ser fram til ny E6 og ønsker Nye Veier
lykke til med jobben.

Tas til orientering

58. Geir Roar Moseng og Solfrid Hage,
gbnr 84/8 og gbnr 84/15, Midtre
Gauldal kommune
Vegtrase vil komme over drikkevannskilden
til tre husstander. Oversendte også brev i
2013 med krav om at vannkilden må bli
erstattet for de tre husstandende det
gjelder, at opparbeidelse av ny vannkilde og
tilkobling blir uten kostnader for
husstandende og at ny vannkilde er ferdig
og tilkoblet husstandene før arbeidet med
ny E6 starter opp. Dette vil også gjelde
andre husstander på Garli, og det er derfor
et ønske om at de som har behov for det,
også får erstattet sine vannkilder før
utbyggingen i området starter.

Det er flere eiendommer som har
vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse
eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
kvartal 2020. Byggestart er planlagt til våren
2020.

59. Rennebu Eldreråd
Eldrerådet finner det naturlig og praktisk at
en benytter overskuddsmasse ved bygging
av Nye E6 til å lage et større industriområde
ved krysset Ny E6 – vei til berkåk sentrum.
Det bør også bygges en stor
parkeringsplass der, med tanke på framtidig
pendling med buss til Trondheim.

Dette er ivaretatt i reguleringsplanforslaget.
Det er tilrettelagt for et stort, nytt
næringsområde ved det nye Berkåkkrysset,
samtidig legges det til rette for
pendlerparkering.
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Eldrerådet poengterer at det ikke vil være
positivt dersom bedrifter som bedriver
handel og service flytter og etablerer seg
ved nye E6. Dette vil forrige og utarme
Berkåk sentrum og det vil gjøre det tungvint
for den delen av innbyggerne som er minst
mobile.

Reguleringsplanen legger vekt på at det er
lite besøksintensiv virksomhet som kan
etablere seg ved de nye næringsområdene,
slik at sentrumshandelen i Berkåk ikke skal
forringes.

Eldrerådet poengterer at om man velger
alternativ 1 for FV700 blir det mulighet for
både å bevare eksisterende bebyggelse,
samt finne gode muligheter for både
boligbygging og næring. De ser for seg
utbygging av leiligheter på eldre Cooptomta, ny boligbygging, muligens fortetting
langs nåværende E6 og sørover fra
Bakkankrysset, samt mulig ny
boligbebyggelse nordover fra Mjuklia/LHbygget langs nåværende E6. Området
langs nåværende E6 på østsiden vil være
ideelt for handel og småindusti og er
sentralt for både ut- og inntransport.
Eldrerådet mener det ikke er behov for
miljøgate, men et levende sentrum, og dette
kan være gjennomførbart, ved valg av
alternativ 1 for FV700.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

60. Beboerne i Trondskogen boligfelt,
v/Karin Aasbakk, 56 underskrifter,
Rennebu kommune
Beboerne i Trondskogen boligfelt ønsker at
alternativ 1 velges som ny forbindelse
mellom ny E6 og Berkåk senturm. Dagens
gode og trygge trafikkavvikling ønskes
beholdt (adkomst til butikker og
servicefunksjoner uten å krysse hovedveger
og planfri kryssing i kulvert).

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Alternativ sør vil skape en barriere mellom
boligområdene i øst og sør på Berkåk og
Berkåk sentrum og samtidig medføre at
både lokal- og gjennomgangstrafikk, samt
myke og harde trafikanter må gjennom ny
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rundkjøring. Dette vil skape fare for flere
ulykkessituasjoner enne alterantiv nord.
Skissert påkjøring inn på forbindelsen til ny
E6 ved alt sør vil gi et betydelig dårligere og
mer ulykkesutsatt kryss (stigning 5 %,
alternativ nord ligger i tilnærmet flatt
terreng.

61. TrønderEnergi
Innspillet er også et innspill på vegne av
Kraftverkene i Orkla (eier av Brattset
kraftverk), da TrønderEnergi er operatør for
Kraftverkene i Orkla.
Vedr. notatet «Adkomst ny E6 til Berkåk
Sentrum – Vurdering av alternative veier for
adkomst til Berkåk Sentrum»:
Valg av alternativ har liten betydning for
ferdsel til og fra anlegget på Terminalvegen
7. Det viktigste for TrønderEnergi er at
adkomst til/fra nytt hovedvegnett ivaretas på
en best mulig måte.
Vedr. «tegning D1009 – ny fv700 mot ny
E6».
TrønderEnergi sin tomt 63/10 blir direkte
berørt. TrønderEnergi planlegger med
oppstart høst 2019 å oppgradere
hovedbygningsmassen på Berkåk og det
bevitner at TrønderEnergi fortsatt satser
stort på Berkåk og forringelse av arbeidet vil
være av stor betydning.TrønderEnergi sine
krav vil være:
- Bygg som må rives – erstattes med
tilsvarende bygg
- Arealer, spesielt for lagring og
parkering som går tapt – erstattes
eller ordnes på annen måte
- At skråningen som slår ut på tomta
mellom profil 780 og 850 gjøres så
bratt som mulig med forslagsvis
natursteinsmur/tørrmur, minimum i
deler av skråningshøyden. Dette vil
føre til at skråningen blir penere og
at arealtapet for oss kan begrenses.

Tas til orientering

Det har vært avholdt møte med Nye Veier
og TrønderEnergi. Detaljert utforming av
skråning avklares i totalentreprisen. I
reguleringsplanen er skråningshelning lagt
1:2, det vil være mulig å stramme opp
denne når veganlegget detaljprosjekteres.
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Samme skråning som nevnt over må
gjøres så pen som mulig. Dette
skyldes eksponeringen fra
kontorene, forslagsvis med pen
arrondering og beplantning.
Støy fra nyveien forutsettes ivaretatt
i henhold til Forurensningsloven.

Vedr. «tegning C1011 – Plan og profil 67507500»:
Jf. merknad 1 og 2 på vedlagt tegning til
høringsuttalelse forutsetter, og krever,
Trønderenergi at de i videre
detaljplanlegging involveres i forhold til
hvordan disse merknadene skal ivaretas.
Vedr. avstand til tunneler tilhørende Brattset
kraftverk:
Som meddelt i en tidligere høringsperiode
(februar 2015) ønsker vi at det gjøres en
konsekvensvurdering av påvirkning fra
sprengningsarbeider på tunnelsystemet for
Brattset kraftverk.

Vedr. fiberkabler:
Vi viser her til avholdte møter med Nye
Veier, sammen med TrønderEnergi
Nett AS. Produksjon og distribusjon er
underlagt forskrift om sikkerhet og
beredskap i kraftforsyningen,
og vi påpeker særlig viktigheten av å
hensynta informasjonssikkerhet i denne
sammenheng.

Tas til etteretning.

Vurdering av disse konsekvensene må
gjøres i forbindels med totalentreprisen og
når man får oversikt over grunnforhold og
sprengningsbehov for ny E6. Det må i dette
arbeidet tas hensyn til eksisterende
tunnelsystem for Brattset kraftverk, slik at
det ikke oppstår skade på dette.

Tas til etteretning.

TrønderEnergi ønsker dialog og samarbeid
slik at planlegging og gjennomføring av
prosjektet skjer på en optimal måte for både
Nye Veier og TrønderEnergi og at
momentene i høringsuttalselse med
vedlegg avklares og avtales.

Tas til etteretning.
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62. Anne Marie og Morten Samset, gbnr
92/4, Midtre Gauldal kommune
Brev datert 29.04.2019
Høringsuttalselsen gjelder også for
småbruket «Sagmo» etter avtale med
grunneier (gnr. 92, bnr. 3)
Støyskjerming: Grunneierne ønsker at
støyskjermingen utføres med støyvoll i hele
strekningen forbi bebyggelsen, også forbi
kulverten der lokalveien går under ny E6
(mellom oss og gården "Merket").

Reguleringsplanen legger opp til
omfattende støyvoller langs E6 på denne
strekningen, som viser at at det er mulig å
støyskjerme eiendommene effektivt.
Høyden på vollene er ca. 7-8 meter.

Drikkevannskilder: Grunneierne ønsker å
diskutere drikkevannskilder/vannforsyning i
en tidlig fase av planarbeidet, slik at
arbeidet med ny vannforsyning kan gjøres
mest mulig effektivt og hensiktsmessig som
del av det øvrige arbeidet med veien.

Det er flere eiendommer som har
vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse
eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
kvartal 2020, og må gjøres i samarbeid med
grunneiere. Byggestart er planlagt til våren
2020.

Tilgang til marka og adkomst for
redningsbiler og større kjøretøy: Grunneiere
påpeker viktigheten av at lokalveien øst for
jernbanen er tilgjengelig for lokaltrafikk i
hele anleggsperioden.

Lokalveg skal være åpen for trafikk under
anleggsperioden, men det kan måte
påregnes forsinkelser og midlertidig
omlegging av kjøreveger undervegs.

Eksisterende løp for lokale bekker må ikke
endres.

I forbindelse med totalentreprisen for
prosjektet skal det utarbeides en detaljert
drensplan for håndtering av overvann fra
anlegget. I dette arbeidet må eksisterende
bekker og elver ivaretas. Prosjektet legger
opp til omfattende overvåking og kontroll av
overvann for å hindre forurensning og
skade på omgivelsene.

Grunneiere ønsker et møte med
planprosjektleder for en gjennomgang av

Ber om at Nye Veier kontaktes ved behov
for møte.
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innspillene, slik at de kan tas hensyn til i en
tidlig fase av det videre detaljarbeidet.
Tilleggskommentarer datert 20.05.2019
I møte på kontordagen på Berkåk
09.05.2019 ble det avklart at det er planlagt
en sammenhengende støyvoll mot
bebyggelse på overnevnte eiendommer.
Fremvist kart viste at det fremdeles bli en
del støypåvirkning fra vegen ved avslutning
av støyvolen mot nord slik den nå er tegnet
inn i planen, og grunneiere har et sterkt
ønske om at støyvollen kan forlenges et
stykke lenger nordover, og at vollen gjøres
så høy og effektiv som det er praktisk mulig.

Detaljert avslutning av støyvollen avklarer i
forbindelse med totalentreprisen.
Støyberegningene viser at området får
effektiv støyskjerming som følge av
etablering av støyvoll.

63. AtB
Har ingen merknader til planforslaget, men
ønsker å bli involvert i det videre arbeidet.

Tas til orientering.

Viktig at det tilrettelegges for god adkomst
til holdeplassene fra innfartsparkering.
Viktig å legge til rette for holdeplasser langs
ny E6 slik at ruter kan legges langs ny
trase.

Det er tilrettelagt for gang- og sykkelveger
fra parkeringsplasser til holdeplassene.
Det etableres nye holdeplasser i tilknytning
til Berkåkkrysset. Eksisterende holdeplasser
ved Ulsbergkrysset opprettholdes.

64. Per Aune og Jon Sverre Sugaren,
80/1 og 80/4, Rennebu kommune
Blir berøret av nytt kryss på Berkåk. Ønsker
god og direkte dialog med Nye Veier
framover. Følgende momenter er viktig i
videre arbeid:
Sikre adkomst til eiendommer under
anleggsperioden. Det dyrkes gress på 80/4
og produseres melk sommerhalvåret.
Ønsker dialog om hensiktsmessige
løsninger.

Nye Veier plikter å sikre adkomst til
eiendommer både i anleggsfase og
driftsfase. Dette gjøres i samarbeid med
grunneiere.

Ber om at det utføres støyvurderinger fra
lokalvegnett, næringsområdet og
døgnhvileplass for tungtrafikk. Ber om at
støy og lysskjerming etableres i forhold til

Støy er vurdert i henhold til T-1442. Det er i
denne omgang utført støyberegninger for
trafikk fra E6 og jernbanen, samt fv 700.
Trafikkandelen langs lokalvegnettet og
næringsområde ved Berkåk antas å bli så
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kryssets utforming og næringsområdene, og
ikke bare for fremtidig E6.

liten at den ikke får utslag i forhold til støy.
Dette må vurderes nærmere i forbindelse
med utvikling av næringsområdet, og det vil
da være kommunen og eventuelt utbyggere
som får ansvar for å ivareta støykrav.

Krysset ligger svært nær hytteområdet på
Rødåsen. Støy og lysskjerming øst for
krysset er spesielt viktig. Dyr på beite må
ivaretas også i forhold til støy slik at
melkeproduksjon ikke forringes.
Anleggsområdet og ferdig anlegg må sikres
overfor beitedyr. Ønsker dialog vedrørende
dette.

Støyberegningene viser at området blir godt
skjermet for støy. Det benyttes lysarmaturer
langs E6 som er designet for å begrense
lysforurensning og blending til omgivelsene.

Ønsker dialog om nærliggende områder
hvor overskuddsmasser og brukes til å
skape gode areal til nytte for begge parter.
Peker på aeralet Åsbakken som ved
oppfylling kan brukes til grasproduksjon.
Dette vil være tilskudd til
dyrkamarkregnskapet for prosjektet.

Nye Veier har gjennom reguleringsplanen
sikret seg tilstrekkelig med deponi i forhold
til overskuddsmasser. Det er derfor i
utgangspunktet ikke behov for oppfylling av
flere områder enn det som er regulert.
Eventulet behov for nydyrking må avklares
gjennom annet lovverk og i samarbeid med
kommunen.

Det vil bli iverksatt tiltak for i størst mulig
grad hindre at beitedyr kommer inn på
anleggsormådet. Det skal etableres
viltgjerde, slik at dyr ikke kommer inn på E6.

65. Vassengsetra skog, 59/3 v/ Brage
Kosberg, Rennebu kommune
Det vil bli 2 Træthaugveger etter etablering
av ny E6, dagens i tillegg til en ny på
østsiden.
Veilaget har dårlig økonomi har ikke
mulighet til å vedlikeholde begge veier.
Vurderer da at østre Træthaugveg blir
fremtidig løsning, noe som vil gi store
konsekvenser for de som sokner til vestre
trase.

Anleggsvegen som etableres langs
østsiden av ny E6 vil etter endt
anleggsperiode bli liggende igjen som
fremtidig skogsbilveg for å gi adkomst til
østsiden av ny E6. Samtidig legger
reguleringsplanen også opp til at dagens
Træthaugveg skal opprettholdes. Mulige
krav om kompensasjon for økte
vedlikeholdsutgifter vil måtte håndteres i
grunnervervsprosessen.

66. Kjetil Værnes v/Skigruppa Rennebu
Står for preparering av skiløyper på øst- og
vestsida av Berkåk sentrum. Valg av trase
for fv 700 har betydning for
fremkommelighet med tråkkemaskin for
preparering av skispor på østsida.
Forutsetter at nordre trase blir valgt.

Det er regulert to alternative løsninger for fv.
700 i Berkåk sentrum. Det er positive og
negative effekter knyttet til begge
alternativene.
Nye Veier vil forholde seg til det trasévalget
som blir gjort av kommunestyret i Rennebu i
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Dersom søndre trase velges forutsettes det
at det tilrettelegges for fremkommelighet for
tråkkemaskinen som i dag.
Søndre trase innebærer forverring av
trafikksikkerhet for unger som skal til og fra
Rennebuhallen, kunstgressbanen og
skistadion. Undergang må bevares.

forbindelse med behandling av
reguleringsplanen.

Etablering av viltovergang kombinert med
skiløype er et godt tiltak. Bør etableres godt
skiltet parkeringsplass for 25 biler på
østsiden av ny E6 ved viltovergang Røstin.

Nye Veier sørger for at dagens skiløype kan
opprettholdes gjennom etablering av
viltovergang som også benyttes som
skiløype vinterstid. Det er ikke vurdert
aktuelt å etablere parkeringsplass på
østsiden av E6. Dette må eventuelt utføres
av Idrettslaget.

Ønsker at det bli opprettet tursti som gjør
det mulig å bruke viltovergang ved pel
10200 for å komme seg til trimposten i
Rødåsen. Denne kan opparbeides direkte
fra Trondskogen boligfelt, eller som
forlengelse av Rødåsveien.

Det er regulert inn turområde i tilknytning til
viltovergangen ved pel 10200. Nye Veiers
ansvar er å sikre trygg kryssing over E6 slik
at skiløypen kan opprettholdes. Dette gjøres
gjennom etablering av viltovergang. Denne
kan også brukes som turveg sommerstid,
men det er ikke Nye Veiers ansvar å
etablere en ny turvei ned til Trondskogen.

Fornøyd med omlegging av Taubanestien.

Tas til orientering.

67. Otto Holm, 79/4, Rennebu
kommune
Det er plassert vannanlegg på 79/1 som
benyttes av bolighus og fjøs på 79/4 og
boligbus på 79/5. Grusåre med grunnvann
blir trolig avskåret av ny veitrase. Det er
sannsynlighet for innsig av salt om vinteren.
Det må sikres av vannkvalitet og kvantitet
ikke forringes. Det må eventuelt erstattes
med tilfredsstillende grunnvann på annen
måte. Kostnader vedrørende dette må
belastets Nye Veier.

Det er flere eiendommer som har
vannforsyning som blir berørt på
strekningen Ulsberg – Vindåsliene. Nye
Veier som byggherre har ansvar for å sørge
for at alle disse får opprettholdt forsvarlig
vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for
å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse
eiendommene vil bli foreslått etter at
entreprenør er valgt. Nærmere detaljer
vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1.
kvartal 2020, og må gjøres i samarbeid med
grunneiere. Byggestart er planlagt til våren
2020.
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68. NVE
Hele området ligger over marin grense, ikke
fare for funn av kvikkleire eller
sprøbruddmateriale innenfor planområdet.

Tas til orientering.

Gjennom flytting av veien østover bidrar
dette til å redusere konsekvensene for
allmenne interesser knyttet til vann og
vassdrag, men medfører betydelig teknisk
inngrep i uberørt terreng og krysser flere
vassdrag. Veglinjen ligger med god avstand
til de større vassdragene i området. Mest
krevende er vassdraget Stavåa, som ligger i
bekkekløft med viktig naturtype. Det er
viktig å ivavreta restverdiene i denne kløfta
og ønsker å være med å drøfte løsninger
med Nye Veier videre sammen med
Fylkesmannen.

Tas til orientering. Det inviteres til dialog
med NVE og Fylkesmannen i det videre
prosjekteringsarbeidet.

Bestemmelsene til reguleringsplanen er
tilfredsstillende utformet for å ivareta de
allmenne interessene i vassdragene. Viktig
at Nye Veier engasjerer entreprenør som
har kunnskap mht. vassdragskryssinger og
vannmiljø.

Tas til orientering.

69. Fylkesmannen i Trøndelag
Fylkesmannen legger til grunn at gjeldende
reguleringsplan for E6 i Rennebu og Midtre
Gauldal kommune oppheves, slik at det ikke
blir to gjeldende reguleringsplaner for
samme strekning.

Det fremmes følgende faglige råd til
reguleringsplanen:
- Fylkesmannen mener det bør lages en
matjordplan i forbindelse med den
landbruksfaglige utredningen.

Nye Veier har utarbeidet reguleringsplan for
ny E6 under den forutsetning at gjeldene
planer oppheves. For Midtre Gauldal
kommune overlapper ny reguleringsplan
gjeldende reguleringsplan i sin helhet. I
Rennebu kommune må gjeldende
reguleringsplan oppheves ettersom det ikke
er overlapp over hele strekningen. Det er
Rennebu kommune som planmyndighet
som må sørge for dette.

Tas til etteretning, i forbindelse med
totalentreprisen skal det lages en plan som
viser forflytning av masser, herunder også
matjord, og hvordan denne skal behandles
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for å ivareta kvalitet og hindre evt.
smittespredning.
- Fylkesmannen mener at bestemmelsene
bør utformes på en måte som sikrer at
aktuelle deponier istandsettes til fulldyrka
jord.

Nye Veier har stort fokus på å ivareta
fulldyrka jord. Nivå på ferdigstillelse av
deponier til landbruksformål må avklares
nærmere med grunneier og kommunen.

- Fylkesmannen anbefaler å ta inn følgende
bestemmelse fra gjeldende plan: «For dyrka
mark som blir midlertidig berørt til kjøring og
anleggsarbeid, skal det legges duk under
pukk».

Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene
punkt 2.5.

- Fylkesmannen mener det bør inntas
bestemmelse som sikrer at potensialet for
den dyrkbare jorda som blir midlertidig
berørt opprettholdes.

Dette er ivaretatt gjennom bestemmelsene
punkt 2.5.

- Fylkesmannen gir råd om å innføre
rekkefølgekrav som sikrer en gradvis
utbygging av næringsarealene.
Eksempelvis kan BN3 og BN6 bebygges før
BN1 og BN2, og til slutt BN4 og BN5. Dette
for å sikre en konsentrert utbygging.

Rennebu kommune må vurdere dette.

70. Mattilsynet
Har følgende merknader til
reguleringsplanen:
Viktig å sikre at alle
vannforsyningssystemer og
enkeltvannssystemer som kan bli berørt av
tiltaket blir registert.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Bestemmelsene i punkt 6.1 er essensielle
for å sikre vannforsyningen.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Det er viktig at grunnlaget for vurderinger av
konsekvenser for drikkevannet er korrekt,
vurderingene utføres av fagkyndige.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Nye vannforsyningssystemer må
tilfredsstille kvalitet ihht.
Drikkevannsforskriften §5.
Leveringssikkerhet må også tilfredsstilles.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.
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Det bør prioriteres flest mulig fellesanlegg
for drikkevannsforskyning der det er mulig.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Dokumentasjon på drikkevannskvalitet der
vannkilder er berørt må sikres, før og etter
utbygging.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Minner om registreringsplikten som påligger
vannforsyningssystemer som er tenkt å
forsyne minst 2 abonnenter. Registrering
skal skje før byggestart og kan utløse krav
om plangodkjenning.

Innspillet ivaretas gjennom totalentreprisen.

Anmoder om at det blir vurdert en
viltkryssing mellom planlagt krysningspunkt
ved Gali og Løklia for å hindre påkjørsel av
vilt av toget.

Tas til orientering. Viltrapporten avdekket
ingen tydelige trekkruter ved
registreringsarbeidet i 2018, men at det er
en del spor langs hele strekningen Garli –
Løklia. Det er derfor vanskelig å etablere
viltkryssinger som ivaretar alle trekkrutene.
Reguleringsbestemmelsene sikrer at fem år
etter veganlegget er tatt i bruk skal
funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres,
og eventuelt avbøtende tiltak vurderes.

71. Statens vegvesen
Varsler innsigelser til reguleringsplanen
med bakgrunn i følgende:
Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet
Manglende avklaring av fravik fra
vegnormalene som standardvalg. Flere
fravik fra vegnormalene er ikke avklart med
Vegdirektoratet før offentlig ettersyn.
Manglende regulering av byggegrenser.

AVKLARES I EGEN PROSESS AV NYE
VEIER.

72. Bane NOR
Bane NOR fremmer innsigelse til
reguleringsplanen:
Inntil det tas inn en hensynssone for
eksisterende jernbane over planlagt
vegtunnel. Det må også avmerkes
hensynssone for jernbanetunnelene. Videre
må bestemmelsen til hensynssone for

AVKLARES I EGEN PROSESS AV NYE
VEIER.

Side 45 av 47

328

E6 ULSBERG

– VINDÅSLIENE MERKNADSBEHANDLING ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

planlagt E6-tunnel utformes slik at den ikke
er til hinder for drift, vedlikehold og
fornyelse av eksisterende jernbane.
Inntil «Anleggs- og riggområdene» trekkes
lengre unna jernbanen og bestemmelsene
endres.
Inntil Bane NORs grunn avmerkes som
jernbaneformål i plankartet også der det er
to vertikalnivåer.
Inntil det legges fram tilstrekkelig
dokumentasjon om at planlagte
deponier/fyllinger ikke vil være til skade og
ulempe for jernbanen. Det må også tas inn
planbestemmelser om dette.
Inntil det tas inn en bestemmelse om at før
det settes trafikk på vegen, skal det være
etablerte avbøtende tiltak for å unngå
forverring med hensyn til viltpåkjørsler på
jernbanen.
Inntil det tas inn krav om at frihøyde for
bruer over jernbanen, skal være minst 7,6
meter.
Det fremmes følgende faglige råd til
reguleringsplanen:
Eventuelle nye stikkrenner/kulverter
gjennom jernbanen må dimensjoneres for
laster for jernbanetrafikk.
Når det gjelder arbeider som kan betinge
sportilgang/sporbrudd, vises det til Bane
NOR sine rutiner for innmelding/søknad.
Det bes om at eventuell ny informasjon gis
så raskt som mulig til Bane NOR.
Det bør vurderes å sees på mulighetene for
sanering av planoverganger.
Tiltakshaver anbefales å ta kontakt og
sende søknad til Bane NOR i god tid før
anleggsstart.
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73. Samordnet uttalelse fra
Fylkesmannen
Fylkesmannen har mottatt uttalelse fra
følgende fagmyndighet:
- Bane NOR SA
- Statens vegvesen
Det foreligger innsigelse fra begge
sektormyndighetene. Kommunen
oppfordres til å ta kontakt for videre dialog
om hvordan innsigelsene best kan
imøtekommes.
Fylkesmannen har vurdert
hjemmelsgrunnlaget og avveining mellom
ulike hensyn som ligger bak innsigelsen, og
har kommet fram til at avskjæring ikke er
aktuelt.
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Nye Veier AS
Sluppenvegen 17 B.
7037 Trondheim

Rennebu 27.05.2019.

Arne Egil Og Anita B. Gunnes
Trethaugveien 759
7391 Rennebu
Kløftet 76/10,18
a.gunnes@getmail.no
tlf.: 950 79 971 Anita B.
tlf.: 91710347 Arne Egil.

Innspill Høring E6 Ulsberg – Vindåslien.
Vi ser nå det blir tidligere oppstart av nye E6 mellom Ulsberg – Vindåslien, vi vil herved komme med og få frem
budskap og vårt innspill her. Om att dere tar med i deres prioriteringer i nye planlegginger for Nye E6 på denne
strekning, att det blir et sperregjerder mot denne nye E6 mellom utmarken og innmark for husdyr og vi alle kan
føle oss trygge.
Det er mye som skjer i dette områder fra sør til nord etter denne nye strekning E6 dere har nå planlagt, vi vill
ha her en trygg og god dialog for alle og kan bli enighet om dette på en grei måte. Før og under anleggstiden en
god dialog også i etter tid.
I Område dere nå skal legg den nye E6 på Øst siden ligger vårt utmarksbeite, som vi bruker som en flott ressurs
for husdyrene om sommeren, så vi kan hjemme lage vinterfôret på innmarken og få opp mere beitefor igjen
når dem skal sankes inn igjen til høsten, i utmarken sleppes det fra ca. 1.6 - 25.10 ca. vært år husdyr i dette
område som storfe og sauer med lam. Vår besetning går alt mellom fra Vindåslien og heilt til Ulsberg, mest i
nabo kommunen Midtre Gauldal ned imot nord / Vindåslien.
Så derfor sender vi her et håp om å bli hørt og bli prioriterte i deres planlegging videre og under hele
anleggstiden. Vi ser ikke for oss og kan ha husdyr lenger i utmark og drive landbruket vårt her, hvis ikke dette
kan gjennomføres å få ett sperre gjerde etter denne vei som skal gå i stor fart.
Håper dette her blir prioritering etter denne nye vei og lagt inn i planleggingen.
VIKGDIG Som:
•
•

Et fast Sperregjerder mot utmark og innmark etter E6. Sperre gjerder før / under og etter
Anleggstiden.
Over og under ganger så vi kommer frem og med vårt landbruks redskap ol. og husdyrene.
Ser det blir vilt overganger: her må det sett opp et enkelt mindre gjerde så ikke sauene kommer over
på feil side eller der det blir vei over lagt ned en ferist m/grind.

Dere går for å lage en trygg og raske veier og vi ønsker ha det også trygt for oss selv og husdyra, ønsker å ha en
god dialog med alle.
Så la norskes bonden og få leve videre, som nye veier for lov og bygge sine nye veier og dem blir trygg for alle.
Kløftet 76/10 i Rennebu den 27.05.2019.
MVH
ANITA B. GUNNES
Anita B. Gunnes

OG

ARNE EGIL GUNNES
Arne Egil Gunnes.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

24.05.2019
18/02498-4

Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan - E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre
Gauldal kommuner
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 10. april 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Om planen
Planen skal legge til rette for ny vei på strekningen Ulsberg i Rennebu kommune og
Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Det er utarbeidet konsekvensutredning for
planen.
Uttalelse til planen
Det er i planforslaget under tema naturressurser foretatt en gjennomgang av
mineralske ressurser som blir berørt av vegplanen. For temaet mineralressurser er den
overordnede vurderingen at konsekvensen blir ubetydelig.
Det er utarbeidet en egen fagrapport med konsekvensutredning for naturressurser der
konsekvenser for berørte forekomster av mineralske ressurser og masseuttak er
vurdert. DMF har gått igjennom vurderingene i fagrapporten og har følgende planfaglig
råd og merknader.
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Planfaglig råd til område Solberg steinbrudd
Planområdet omfatter vedtatt reguleringsplan for Solberg steinbrudd fra 2017.
Hensikten med denne planen var å sikre arealer for utvidelse av eksisterende
steinbrudd. Steinbruddet er i drift og har driftskonsesjon etter mineralloven som
omfatter dagens uttaksområde. Det er også søkt om utvidelse konsesjonsområdet for
uttaket, basert på gjeldene plan. Deler av området som er avsatt til råstoffutvinning i
gjeldene reguleringsplan er i foreslått plan for ny E6 avsatt til Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (o_SKF). DMF kan ikke se at det
innenfor dette arealformålet tillates uttak av stein i tråd med gjeldene plan.
Vurderingen i konsekvensutredningen tilsier at steinbruddet tillegges noe verdi, og
vegplanens påvirkning på steinbruddet er vurdert til å vil medføre noe forringelse.
Samlet gir dette vurderingen noe miljøskade som konsekvens for steinbruddet.
DMF stiller spørsmålstegn ved begrunnelsen for hvorfor uttaket som er regulert, er i
drift og har driftskonsesjon er utelatt fra å bli vurdert under prissatte konsekvenser i
denne planen. Vi kan ikke finne noen begrunnelse for dette annet enn at dette ikke er i
tråd med håndbok V712.
DMFs planfaglige råd er på dette grunnlag at det må foretas en ny vurdering av
hvordan ny arealbruk i vegplanen endrer forutsetningene for utvidelse av uttak i
område avsatt til råstoffutvinning i eksisterende plan, og at det må foretas en ny
vurdering av om konsekvensene for Solberg steinbrudd skal tas inn under pris satte
konsekvenser.
Merknad til område Rennebu granitt
Planområdet berører grøntstrukturen tilknyttet reguleringsplan for Rennebu granitt.
Det drives uttak av stein knyttet til natursteinforekomsten Toset (trondhjemitt) i
området lengst øst i det regulerte området. DMF har ikke informasjon om at det er
startet uttak for øvrig i det regulerte området. Bergrunnskartet for området viser at de
kartlagte bergartene, som i utgangspunktet er egnet til uttak av naturstein, ikke
berøres av ny E6. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å kun benytte bergrunnskart som
kunnskapsgrunnlag for å vurdere avgrensingen av forekomster av mineralske
ressurser. Det er vurdert at plan for ny vei ikke medfører konsekvenser av betydning
for Rennebu granitt. DMF forutsetter at vurderingen bygger på opplysninger om
hvilken type masser det er planlagt å ta ut fra det regulerte området, og at det er
innhentet tilstrekkelig informasjon om avgrensingen av trondhjemittforekomsten fra
NGU, eventuelt fra tiltakshaver ved uttaket.
Merknad til Skamferseter massetak
Det er vurdert i konsekvensutredningen at konsekvensene for uttaket er ubetydelig.
Ny reguleringsplan legger imidlertid beslag på området regulert for steinbrudd og
masseuttak i gjeldene reguleringsplan. DMF kan ikke se at ny plan legger vesentlig
beslag på muligheten for drift ut i fra dagens situasjon, men vil på lengre sikt kunne
være til hinder for utvidelse av uttaket mot nord. Forekomsten som er utgangspunktet
for uttaket av ressurser er vurdert av NGU til å ha lokal betydning. Kommunen må
vurdere om planlagt arealbruk er i tråd med kommunens nåværende og fremtidig
behov for tilgang til disse ressursene.
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Malmforekomst Garli
Det er vurdert i konsekvensutredningen at ny E6 vil berøre forekomsten Garli.
Forekomsten er en punktregistrering og ikke verdivurdert. Påvirkningsgrad og følgende
konsekvens er ikke vurdert for forekomsten. DMF har forventninger om at det blir
innhentet tilstrekkelig kunnskap for å opplyse om eventuell usikkerhet knyttet til verdi
for forekomsten. Vi ber derfor om at det blir vurdert om det skal innhentes ytterligere
informasjon til konsekvensutredningen, slik at det er mulig å si noe om vegplanens
konsekvens for forekomsten.
Øvrige merknader
DMF ser at det er gjort vurderinger av massebalanse og deponibehov i planen. Større
vegprosjekter genererer ofte store volum masse som kan være egnet til å benytte som
byggeråstoffer. Der det er mulig bør det også gjøres kvalitetsmessige vurderinger slik
at massenes kvalitet ligger til grunn for hva massene brukes til. Det bør også arbeides
for at masser egnet for bruk er tilgjengelig for videre utnyttelse framfor permanent
deponering av massene.

Vennlig hilsen

Unni Garberg

Lars Libach

seniorrådgiver

rådgiver
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Midtre Gauldal kommune - Uttalelse med innsigelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan
for ny E6 på strekningen Ulsberg - Vindåsliene
Vi viser til brev av 10. april i år fra Nye Veier. Fylkesmannen har gitt oss utsatt uttalefrist til 24. mai i
forbindelse med statlig samordning.
Reguleringsplanen strekker seg over to kommuner. Denne uttalelsen gjelder de deler av
reguleringsplanen som ligger i Midtre Gauldal kommune.
Bane NOR som jernbanemyndighet, har følgende merknader
Dovrebanen er av nasjonal betydning for person- og godstrafikk.
Det er god dialog mellom Nye Veier og Bane NOR. Det er grunn til å tro at vi om kort tid vil ha et
referat fra møte mellom Nye Veier og Bane NOR, som viser at Nye Veier vil imøtekomme flere av
innsigelsespunktene i denne uttalelsen. På grunn av at saken er til offentlig ettersyn, har vi likevel
sett det som nødvendig å fremme innsigelse. Når det gjelder videre fremgangsmåte, vil vi kontakte
og forholde oss til plan- og bygningsmyndigheten, Midtre Gauldal kommune.
Sammendrag - Bane NOR fremmer innsigelse mot reguleringsplanen
1

Inntil «Anleggs- og riggområdene» trekkes lengre unna jernbanen og bestemmelsene
endres.

2

Inntil Bane NORs grunn avmerkes som jernbaneformål i plankartet.

3

Inntil det tas inn planbestemmelse med krav om dokumentasjon om at planlagte
deponier/fyllinger ikke skal være til skade og ulempe for jernbanen.

Nærmere om innsigelsespunktene
Bane NOR har innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven § 5-4. Med hensyn til vår
forvaltningsmyndighet viser vi også til Prop. 143 L (2015-16) «Endringar i jernbanelova og einskilde
andre lover (reform av jernbanesektoren). Under hvert enkelt innsigelsespunkt nedenfor, vil vi
begrunne nærmere om bakgrunnen for innsigelsen.

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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Innsigelsespunkt 1 - Anleggs- og riggområder
På en del av strekningen er bestemmelsesområde «Anleggs- og riggområde» avmerket over
jernbanens eiendom og/eller jernbaneformål. I planbestemmelse § 5.1.2 (2) sies følgende: «Det er
ikke tillatt med tiltak i samsvar med det underliggende formålet, så lenge den midlertidige rigg- og
anleggsperioden løper.» I (4) i nevnte bestemmelse, sies: «Områdene skal istandsettes og
tilbakeføres til angitt opprinnelig bruk innen 1 år etter at anleggsarbeidet er avsluttet.»

Ovennevnte bestemmelsesområde med bestemmelser vil kunne gi store negative følger for drift,
vedlikehold og fornying av jernbanen. Det vil også kunne bli stans i togtrafikken og/eller
saktekjøring på grunn av dette. Bane NOR kan ikke akseptere noe slikt.
Bane NOR krever at «Anleggs- og riggområder» trekkes minst 9 meter unna spormidt. De
strekninger hvor «Anleggs- og riggområder» ligger høyere enn jernbanen, må høydeforskjellen i
meter også legges til avstanden på 9 meter. Inntil dette kravet er innfridd har vi innsigelse mot
reguleringsplanen.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven, kapittel 3 «Sikkerhet og planfaglige krav». Videre vises det til jernbaneloven § 10.
«Anleggs- og riggområder», nærmere enn spormidt enn 30 meter, er avhengig av søknad og
tillatelse etter jernbaneloven § 10. Bruk av kraner og løfteinstallasjoner må godkjennes særskilt.
Når det gjelder arbeider som kan betinge sportilgang/sporbrudd, viser vi til Bane NORs rutiner for
søknader.
Innsigelsespunkt 2 - Bane NORs eiendomsgrunn
For å kunne drive jernbanen rasjonelt, er vi avhengig av at de eiendommene vi har i området
avmerkes som «Jernbaneformål». Av hensyn til drift, vedlikehold og fornying av jernbanen, har vi
innsigelse mot reguleringsplanen inntil Bane NORs eiendomsgrunn fullt og helt er avmerket som
jernbaneformål.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging, kapittel 4,
«Jernbanens arealbehov» med underkapitlene «Baneformål i arealplan» og «Eiendom eller areal
som er viktig for stasjoner, terminaler og jernbaneanlegg.»
Innsigelsespunkt 3 – Fyllinger og deponier etc.
Plankart og tverrprofiler viser at det planlagte veiprosjektet omfatter flere store fyllinger/deponier i
nærheten av jernbanen. Noen av fyllingene/deponiene planlegges lagt inn mot/på deler av
eksisterende jernbanefylling.
Jernbanen er følsom for setninger. I verste fall kan setninger føre til avsporing og ulykke. Bane
NOR aksepterer ikke tiltak som fører til redusert sikkerhet for jernbanen og de togreisende. Videre
kan setninger gi betydelige skader på jernbaneanlegget, noe som blant annet kan føre til stans i
togtrafikken og/eller saktekjøring. Også dette er uakseptabelt.
Bane NOR fremmer innsigelse til reguleringsplanen inntil det tas inn en planbestemmelse med
krav om dokumentasjon av om jernbanen kan bli utsatt for setninger, forskyvninger, utglidninger
etc., på grunn av planlagte veiprosjekt. Videre må bestemmelsen inneholde krav om gjennomføring
av eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå økt fare for skader og ulemper på
jernbanen. Dette gjelder både anleggsfasen og permanent.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging, kapittel 3,
«Sikkerhet og planfaglige krav» med underkapittel «Arealbruk og terrenginngrep som kan påvirke
jernbaneanlegg.» Videre viser vi til jernbaneloven § 10. Det vises også til TEK17 kap. 7 og plan- og
bygningsloven § 28-1.
Øvrige kommentarer – faglige råd
Naturfarer (flom, erosjon, utglidninger etc)
Endret arealbruk og tiltak kan føre til raskere overflateavrenning og endrede dreneringsveier mot
jernbanen, noe som kan gi økt fare for flom-, erosjons- og setnings- og utglidningsskader.
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Planbestemmelse § 2.7.1 (2) inneholder mye bra. Vi foreslår imidlertid et tillegg (fet skrift) i
bestemmelsen, slik at den blir som følger:

«Overflateavrenning/drenering fra E6 med tilknyttede prosjektet skal ikke føre til økt
flomfare og/eller kapasitetsproblemer for jernbanen eller dens stikkrenner, samt annen
eksisterende infrastruktur. Dette gjelder både i anleggsfasen og permanent.
Flom- og erosjonsforholdene for jernbanen skal ikke forverres i forhold til dagens situasjon, som
følge av tiltaket. Vi henstiller også om å få tilsendt rapporter knyttet til dette temaet, og at vi gis
anledning til å kommentere dem.
Eventuelle nye stikkrenner/kulverter gjennom jernbanen må dimensjoneres for laster for
jernbanetrafikk.
Det mottatte planmaterialet viser at deponerte masser stedvis vil legges høyt opp i/mot
jernbanefyllingene, noe som er avhengig av søknad og tillatelse etter jernbaneloven § 10 (forutsatt
innenfor avstandskravet i loven). Ved eventuell tillatelse må det blant annet påregnes krav om blant
annet prosjektering og etablering av linjegrøfter/drenering langs jernbanen.
Anleggsperioden
Anleggsperioden for ny E6 må ikke begrense fremkommelighet og sikkerhet på jernbanen. Dette
gjelder også adkomsten til banen med ikke skinnegående kjøretøy/maskiner. Vi kan ikke tillate
anleggsvirksomhet som kan forårsake rystelser eller på annen måte påvirke jernbanens anlegg
eller fremkommelighet. Vi ber om at det tas inn planbestemmelser som ivaretar jernbanen ved
arbeider som medfører sprenging etc. Det er viktig at det ikke skjer sprengning i nærheten av
banen uten dialog med Bane NOR. Eventuelle anvisninger fra Bane NOR av hensyn til jernbanen,
må følges. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må dekke kostnader knyttet til disponering,
sikkerhetstiltak og hovedsikkerhetsvakt m.m.
Når det gjelder arbeider som kan betinge sportilgang/sporbrudd, viser vi til Bane NORs rutiner for
innmelding/søknader. Vi ber om at eventuell ny informasjon gis så raskt som mulig til Bane NOR.
Planoverganger
Det aksepteres ikke nye planoverganger eller tiltak/arealbruk som øker ferdselen over de
eksisterende planovergangene. I den videre dialogen mellom Nye Veier og Bane NOR bør det
sees på mulighetene for sanering av planoverganger.
Vilt og bufe
I planbestemmelse § 2.6 om vilt sies det i (2) at utbygger og senere vegeier er ansvarlig for
nødvendig «sammenhengende gjerde langs E-6. (nødvendig sikkerhetsgjerder og sperregjerder).
Gjerdet skal dimensjoneres slik at bufe og vilt forhindres i å komme ut i veibanen. Gjerdet skal
være oppført senest med at veien åpnes for trafikk». I samme bestemmelse (3) sies «Før
anleggsstart skal det vurderes og dokumenteres om veiprosjektet kan føre til endret vilttrekk og opphold og endret risiko for viltpåkjørsler på jernbanen. Risikoreduserende tiltak skal være
gjennomført før det settes trafikk på veianlegget».
Vi ber om at tas inn et tillegg i bestemmelsen (3), slik at den også omfatter bufe. Forøvrig er det
viktig med dialog mellom Nye Veier og Bane NOR med hensyn til avbøtende tiltak. Før oppsett av
gjerde i eiendomsgrensa mot banen, må tiltakshaver kontakte Bane NOR for godkjennelse av
gjerdet og plassering.
Arealformål for tiltak nær jernbanen og arealformål med lite detaljering
Plankartet viser flere arealformål som legger til rette for tiltak nær jernbanen. Planen viser også
arealformål med lav detaljering, slik at tiltakshaver skal kunne stå forholdsvis fritt i valg av løsning
senere. Dette gjelder blant annet kryss/veianlegg nær banen. Tiltak innenfor en avstand av 30
meter fra nærmeste spormidt er, som nevnt nedenfor, avhengig av søknad/tillatelse etter
jernbaneloven § 10. Den mottatte dokumentasjonen gir ikke grunnlag til å vurdere om en tillatelse
kan gis.
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Jernbaneloven § 10
Innenfor en avstand av 30 meter regnet fra nærmeste jernbanespors midtlinje, er det forbudt å
utføre tiltak nevnt i jernbaneloven § 10, uten tillatelse fra Bane NOR («kjøreveiens eier»). Dette
gjelder også for tiltak som er omfattet av reguleringsplan og der det er satt en annen byggegrense i
reguleringsplanen.

Hovedhensynene bak bestemmelsen er blant annet å ivareta sikkerhetsmessige forhold knyttet til
framføring av tog, jernbanens uforstyrrede drift, sikring av arealer for fremtidig utvidelse av
jernbanen, behov for atkomst for inspeksjon og vedlikehold av infrastrukturen.
Det anbefales at tiltakshaver kontakter og sender søknad til Bane NOR i god tid før planlagt
anleggsstart. Eventuell tillatelse gis ofte på en rekke vilkår for å ivareta jernbaneinteressene.
Vi oppfordre Nye Veier til fortsatt jevnlig dialog med Bane NOR om det planlagte tiltaket.
For øvrig viser vi til våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for
nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk
Med vennlig hilsen
Vibeke Aarnes
Konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen

Bjørg Hilde Herfindal
Avdelingsdirektør
Planavdelingen
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Mottakere:
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Fylkesmannen i Trøndelag
Kopi:
JERNBANEDIREKTORATET
Nye Veier AS
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Arkiv

Status, hjemmel

201804755-12,16

JOS

2019/206-96

Offentlig

Dato
05.07.19

E6 Ulsberg – Vindåsliene. Innsigelsesvarsel fra Bane NOR.
Viser til brev fra Bane NOR datert 16.05.19 og 21.05.19, og konstruktivt møte mellom
Nye Veier og Bane NOR 26.06.19.
Nye Veier har mottatt endelig referat fra møtet, og bekrefter med dette at vi vil
etterkomme de løsningsforslag som er angitt i referatet. Planforslaget vil bli endret i
henhold til referatet før 2. gangs behandling av planen i Rennebu og Midtre Gauldal
kommune. Følgende forhold nevnt i referatet vil bli endret i planforslaget:
•

Nye Veier vil ta inn en hensynssone for eksisterende jernbane over planlagt
vegtunnel, samt at vi vil avmerke hensynssoner for eksisterende
jernbanetunneler. Til disse hensynssonene knyttes det bestemmelser om at
ingen tiltak innenfor hensynssonene kan påbegynnes før byggetegninger etc. er
sendt til og akseptert av Bane NOR.

•

Nye Veier forsikrer at planbestemmelse § 4.1.1, om sikringssone vegtunnel, ikke
vil være til hinder for ordinær drift, vedlikehold og fornying.

•

Nye Veier opplyser at det ikke vil bli plassert knuseverk etc. innenfor en avstand
av 30 meter fra jernbanen. Videre opplyser Nye Veier at jernbanen ikke vil bli
krysset i plan i forbindelse med anleggsfasen.

•

Bru over jernbanen sør for skytebanen: Her vil det bli regulert i to vertikalnivåer.

•

Ved skytebanen. Nye Veier kan stramme opp vegskråningen til en helning på
inntil 1:1,3 for på den måten å berøre jernbanen minst mulig. En mur vil kunne gi
stabilitetsproblemer for vegen. Videre vil vi ta inn en bestemmelse om
ivaretakelse av jernbanen.

•

Området ved Nedre Halland/Steinlia sør for kommunegrensa Rennebu/Midtre
Gauldal. Nye Veier vil trekke anleggs- og riggområdet minst 9 meter unna
jernbanen, og sørge for at det blir i tråd med teknisk regelverk.
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•

Nye Veier vil endre planbestemmelse § 5.1.1. (2), slik at den ikke omfatter og er til
hinder for drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen og togtrafikken.
Planbestemmelsen endres slik: Det er ikke tillatt med tiltak i samsvar med
underliggende formål så lenge den midlertidige rigg- og anleggsperioden løper. Dette
gjelder ikke innenfor 30m-sonen fra jernbanen.

•

Nye Veier aksepterer at Bane NORs grunn skal avmerkes som jernbaneformål i
plankartet, også der det er to vertikalnivåer.

•

Med hensyn til dokumentasjon om planlagte deponier/fyllinger vil kunne være til
skade og ulempe for jernbanen, ble det oppnådd enighet om at det skal tas inn
en planbestemmelse med følgende formulering: «Før anleggsstart skal det være
gjennomført detaljprosjektering og risikovurdering som dokumenterer at
vegbyggingen ikke medfører skader og ulemper på jernbanen. Dokumentasjonen
forelegges Bane NOR«

•

Nye Veier foreslår ny bestemmelse, som vi ønsker å benytte i begge kommunene.
Bestemmelsen:
«§2.6 (2) Før anleggsstart skal det gjøres en faglig vurdering av om veiprosjektet kan
føre til endret vilttrekk og opphold og endret risiko for viltpåkjørsler på jernbanen.
Vurderingen skal gjøres i samråd med Bane NOR.
§2.6 (3) Utbygger og senere vegeier er ansvarlig for nødvendig sammenhengende
gjerde langs E6. (nødvendige sikkerhetsgjerder og sperregjerder). Gjerdet skal
dimensjoneres og plasseres slik at bufe og vilt forhindres i å komme ut i veibanen
samtidig som det skal forhindre økt fare for viltpåkjørsler på jernbanen. Gjerdet skal
være oppført senest samtidig med at veien åpnes for trafikk.
Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger
evalueres. Evaluering skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal
viltmyndighet. Konklusjonen i evalueringen legges til grunn for vurdering av eventuelle
avbøtende tiltak.»

•

Nye Veier vil imøtekomme innsigelsen med krav om at frihøyde for nye bruer
over jernbanen skal være minst 7,6 meter.

•

Nye Veier vil trekke «Anleggs- og riggområdene» ved Sandstad camping (motsatt
side av elva) minst 9 meter unna spormidt.

•

Nye Veier som tiltakshaver vil for øvrig forholde seg til teknisk regelverk og
jernbaneloven § 10.

NyeVeier AS
Side 2
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Med bakgrunn i ovenstående ber vi om en bekreftelse fra Bane NOR om at
innsigelsesvarslet på planforslaget kan trekkes. Nye Veier bekrefter at Rennebu og
Midtre Gauldal kommune har akseptert at Nye Veier svarer ut innsigelsespunktene.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Jan Olav Sivertsen

Lars Bjørgård

Planleggingsleder

Utbyggingssjef

Vedlegg: Referat fra møte 26.06.19
Kopi: Rennebu kommune
Midtre-Gauldal kommune
Fylkesmannen i Trøndelag

NyeVeier AS
Side 3
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Møtereferat
Møte: Møte mellom Nye Veier og Bane NOR den 26. juni 2019

Møte nr.:

Sted:

Møtedato: Klikk her for å sette møtedato

Referent: Ole Magne Espås / Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Saksref.: 201804755-31

Side: 1 / 4

Deltakere: Rennebu kommune, MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, NYE VEIER AS, Lars Bjørgård / NYE VEIER AS
Fravær:
Kopi til: FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Vedlegg:

Reguleringsplan for ny E6 på strekningen Ulsberg – Vindåsliene – sak 201804755
Møtedeltakere:
Bane NOR: Terje Nordstrand, Ragnhild Lien og Ole Magne Espås
Nye Veier: Lars Bjørgård, Jan Olav Sivertsen og Arild Mathisen
Midtre Gauldal kommune: Ola Aune Hage
Rennebu kommune: Plankontoret v/Leif C. Skorem
Formål med møtet
Diskutere hvordan innsigelsen kan løses

Midtre Gauldal kommune – Bane NORs uttalelse av 21.05.2019

Rennebu kommune – Bane NORs uttalelse av 16.05.2019
1
Nye Veier opplyser at de i plankartet vil ta inn en hensynssone for eksisterende jernbane over
planlagt vegtunnel, samt at de vil avmerke hensynssoner for eksisterende jernbanetunneler. Til
disse hensynssonene knyttes det bestemmelser om at ingen tiltak innenfor hensynssonene kan
påbegynnes før byggetegninger etc. er sendt til og akseptert av Bane NOR.
Nye Veier opplyser at planbestemmelse § 4.1.1, om sikringssone vegtunnel, ikke vil være til
hinder for ordinær drift, vedlikehold og fornying. På bakgrunn av dette mener Bane NOR at
planbestemmelse § 4.1.1 kan stå som den er.
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, og at det tas hensyn til det
som sies under punktet Generelt nederst i referatet, vil Bane NOR anse innsigelsespunkt 1 som løst, og vi
vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.
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2
Nye Veier opplyser at det ikke vil bli plassert knuseverk etc. innenfor en avstand av 30 meter fra
jernbanen. Videre opplyser Nye Veier at jernbanen ikke vil bli krysset i plan i forbindelse med
anleggsfasen.
Plankartene ble gjennomgått for å se på nærføringsområder som kan være problematisk med
hensyn til anleggs- og riggområder:

1
Nye Veier vil trekke «Anleggs- og riggområdene» ved Sandstad camping (motsatt side av elva) minst 9
meter unna spormidt.
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, og at det tas hensyn til det
som sies Generelt nederst i referatet, vil vi anse innsigelsespunkt 1 som løst, og vi vil ikke lenger ha
innsigelse mot punktet.

Ved Tosetberget ble avstanden fra spormidt til anleggs- og riggområde målt til 11.7 meter, noe
Bane NOR kan akseptere. Bane NOR vil også akseptere nærføringen et lite stykke nord for
Tosetberget.
Storpynten ved tverrprofil 5240. Forutsatt at kravene i teknisk regelverk følges, vil Bane NOR
kunne akseptere dette. Nye Veier bekrefter at de vil følge teknisk regelverk.
Skamfærsætra. Bane NOR aksepterer anleggs- og riggområdet i plankartet ved området ved
elva Ea.
Bru over jernbanen sør for skytebanen. Her må det reguleres i to vertikalnivåer. Plankartet kan
ikke aksepteres slik det er nå. Se forøvrig innsigelsespunkt 3 under.
Ved skytebanen. Nye Veier opplyser at de kan stramme opp vegskråningen til en helning på
inntil 1:1,3 for på den måten å berøre jernbanen minst mulig. En mur vil kunne gi
stabilitetsproblemer for vegen. Videre vil Nye Veier ta inn en bestemmelse om ivaretakelse av
jernbanen, se innsigelsespunkt 4 under.
Området ved Nedre Halland/Steinlia sør for kommunegrensa Rennebu/Midtre Gauldal. Nye
Veier vil trekke anleggs- og riggområdet minst 9 meter unna jernbanen, og sørge for at det blir i
tråd med teknisk regelverk.
Nye Veier opplyser at de vil endre planbestemmelse § 5.1.1. (2), slik at den ikke omfatter og er til
hinder for drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen og togtrafikken. Planbestemmelsen endres
slik: Det er ikke tillatt med tiltak i samsvar med underliggende formål så lenge den midlertidige
rigg- og anleggsperioden løper. Dette gjelder ikke innenfor 30m-sonen fra jernbanen.
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, og at det tas hensyn til det
som sies under punktet Generelt nederst i referatet, vil Bane NOR anse innsigelsespunkt 2 som løst, og vi
vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.
3
Nye Veier aksepterer at Bane NORs grunn skal avmerkes som jernbaneformål i plankartet, også
der det er to vertikalnivåer.
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med dette, vil Bane NOR ikke lenger ha
innsigelse mot punkt 3.

2
Nye Veier går gjennom kartmaterialet og sørge for at Bane NORs grunn avmerkes som
jernbaneformål i plankartet der det måtte være aktuelt.

Dersom det bekreftes at ovennevnte vil bli gjort, vil vi ikke lenger ha innsigelse mot dette punktet.

4 Med hensyn til dokumentasjon om planlagte deponier/fyllinger vil kunne være til skade og
ulempe for jernbanen, ble det oppnådd enighet om at det skal tas inn en planbestemmelse med
følgende formulering:

3
Med hensyn til dokumentasjon om planlagte deponier/fyllinger vil kunne være til skade og
ulempe for jernbanen, ble det oppnådd enighet om at det skal tas inn en planbestemmelse
med følgende formulering:
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«Før anleggsstart skal det være gjennomført detaljprosjektering og risikovurdering som
dokumenterer at vegbyggingen ikke medfører skader og ulemper på jernbanen.
Dokumentasjonen forelegges Bane NOR«

«Før anleggsstart skal det være gjennomført detaljprosjektering og risikovurdering som
dokumenterer at vegbyggingen ikke medfører skader og ulemper på jernbanen.
Dokumentasjonen forelegges Bane NOR«

Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, og at det tas hensyn til det
som sies under punktet Generelt nederst i referatet, vil Bane NOR anse innsigelsespunkt 4 som løst, og vi
vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.

Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, og at det tas hensyn til det
som sies under punktet Generelt nederst i referatet, vil Bane NOR anse innsigelsespunkt 4 som løst, og
vi vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.

5 Nye Veier foreslår ny bestemmelse, som de ønsker å benytte i begge kommunene.
Bestemmelsen:
«§2.6 (2) Før anleggsstart skal det gjøres en faglig vurdering av om veiprosjektet kan føre til
endret vilttrekk og opphold og endret risiko for viltpåkjørsler på jernbanen. Vurderingen skal
gjøres i samråd med Bane NOR.
§2.6 (3) Utbygger og senere vegeier er ansvarlig for nødvendig sammenhengende gjerde langs
E6. (nødvendige sikkerhetsgjerder og sperregjerder). Gjerdet skal dimensjoneres og plasseres
slik at bufe og vilt forhindres i å komme ut i veibanen samtidig som det skal forhindre økt fare for
viltpåkjørsler på jernbanen. Gjerdet skal være oppført senest samtidig med at veien åpnes for
trafikk.
Fem år etter at veianlegget er tatt i bruk skal funksjonaliteten til viltkryssinger evalueres.
Evaluering skal foretas av en fagkyndig og i samråd med kommunal viltmyndighet. Konklusjonen
i evalueringen legges til grunn for vurdering av eventuelle avbøtende tiltak.»
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, vil Bane NOR anse
innsigelsespunkt 5 som løst, og vi vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.
6 Nye Veier opplyser at de vil imøtekomme innsigelsen med krav om at frihøyde for nye bruer over
jernbanen skal være minst 7,6 meter.
Dersom det bekreftes at reguleringsplanen endres i tråd med ovennevnte, vil Bane NOR anse
innsigelsespunkt 6 som løst, og vi vil ikke lenger ha innsigelse mot punktet.
Generelt for ovennevnte punkter
På møtet var vi også innom at det ved nærføring, er viktig at tiltakshaver forholder seg til teknisk regelverk og jernbaneloven § 10 (behandling, krav etc).
Teknisk regelverk er minimumskravene. En behandling iht. jernbaneloven § 10, kan resultere i strengere/flere krav.
Det er viktig at søknader iht. jernbaneloven § 10 sendes Bane NOR i så god tid som mulig. Jevnlig dialog mellom Nye Veier og Bane NOR er ønskelig.
For øvrig vises til Bane NORs uttalelser i saken.
Gangen videre
Bane NOR avventer eventuelt brev fra Nye Veier hvor det bekreftes og vises om og hvordan ovennevnte punkter vil imøtekommes. Bane NOR vil besvare et slikt brev så raskt som mulig, slik at
planbehandlingen ikke forsinkes unødvendig.
Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune ba om å bli holdt orientert om saken.
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KOPIMOTTAKER
Dato: 10.07.2019
Saksref: 201804755-35
Deres ref.:
Side: 1 / 2

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår saksbehandler: Ole Magne Espås
Telefon:
Mobil: +47 46796942
E-post: Ole.Magne.Espas@banenor.no

Reguleringsplan E6 Ulsberg-Vindåsliene – Tilbakemelding vedrørende innsigelse
Vi viser til Nye Veiers brev av 5. juli i år og til møtereferat fra møte mellom Nye Veier og Bane NOR
26. juni.
Nye Veier opplyser at Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune har akseptert at Nye Veier
svarer ut innsigelsespunktene.
Nye Veier bekrefter ved brev av 5. juli at de vil etterkomme de løsningsforslag, som er beskrevet i
ovennevnte referat.
Dersom Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune vedtar reguleringsplanen med de
endringer som er beskrevet i ovennevnte brev og referat, anser vi det som en imøtekommelse av
Bane NORs innsigelse. Bane NOR vil da ikke ha innsigelse mot reguleringsplanen.
Bane NOR takker Nye Veier og kommunene for god dialog i denne saken.
Med vennlig hilsen
Maarten Nandrup Stallemo
fung. seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt

Ole Magne Espås
arealplanlegger
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Mottakere:
NYE VEIER AS
Kopi:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Rennebu kommune
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
NYE VEIER AS, Lars Bjørgård
NYE VEIER AS, Jan Olav Sivertsen

Bane NOR SF
Postboks 4350, NO-2308 Hamar
Sentralbord: 05280

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA
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Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Jan-Kristian Janson / 90412554

18/107078-11

2019/206-4

06.06.2019

Europaveg 6 i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner - Tilbakemelding på
offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene Innsigelse
Viser til brev fra Nye Veier AS av 10.04.2019.
INNLEDNING
Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu kommune og Midtre
Gauldal kommune i Trøndelag fylke. Planområdet strekker seg hovedsakelig fra krysset E6 og
riksveg 3 ved Ulsberg i Rennebu kommune til Fossemsbrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal
kommune. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny 4-felts E6 på
strekningen. Planforslaget er tilpasset den pågående utbyggingen av ny E6 nordover i Midtre
Gauldal kommune. Nye Veier AS vil gjennomføre utbyggingen som en totalentreprise.
Innsigelse
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 5-4; Vegloven med tilhørende håndbok N500
‘Vegtunneler’, håndbok N100 ‘Veg- og gateutforming’ samt Nasjonal produktspesifikasjon for
arealplan; og ut fra vårt ansvar som sektormyndighet og forvalter av riks-/europaveg –
fremmer Statens vegvesen følgende innsigelse mot forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg –
Vindåsliene:
1.

Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet.

2. Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet omfatter tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med Vegdirektoratet før
høring og offentlig ettersyn.
3. Manglende regulering av byggegrenser.
For detaljer, se konklusjonen.
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KONKRETE INNSPILL TIL PLANFORSLAGET
Statens vegvesen legger i sin vurdering av planforslaget til grunn at Nye Veier AS har et selvstendig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring av hele kjeden fra planlegging til utbygging, drift
og vedlikehold. Av kapasitet- og tidshensyn har vi måttet konsentrerer oss om de helt sentrale
momentene i planforslaget. Våre innspill til planforslaget er utarbeidet i samråd mellom
Statens vegvesen Region midt og Vegdirektoratet.
Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet
Statens vegvesen forutsetter at håndbok N500, R511 og N400 følges når det gjelder sikkerhet
i tunneler og prosjektering av bruer. Selv om Nye Veier AS har et selvstendig ansvar for kvalitet
og kvalitetssikring av hele kjeden fra planlegging til utbygging, drift og vedlikehold – så skal
slike elementer godkjennes av Vegdirektoratet. Det skal etableres to tunneler på strekningen.
Planen må som minimum vise hvordan krav om rømningsvei iht. N500 kap. 3.6 løses når ÅDT
overstiger 8 000, noe som ifølge prognosene vil skje innen 20 år etter åpning. Kravet kan løses
på to måter; enten tverrslag i det fri eller parallell rømningstunnel med T5,5. Det kan også
vurderes å bygge to kjørbare løp, men dette skal i tilfelle godkjennes av vegeier/vegmyndighet
(jf. N100). Bygging kan utsettes til kravet slår inn, men planen må vise hvordan det kan løses.
Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet. Vindåslitunnelen blir ca. 2000 meter lang.
Det legges til grunn tunnelprofil T14 for løp nr. 1 i begge tunnelene. Løp nr. 2 i Vindåslitunnelen bygges etter tunnelprofil T10,5. ÅDT på strekningen er ca. 6 000 kjt/døgn i åpningsåret, og i første omgang bygges derfor tunnelene med bare ett løp. Trafikkprognosene anslår
at trafikken overstiger 8000 i ÅDT i 2042, og tunnelløp nr. 2 må da etableres i Vindåslitunnelen. Tunnelløp nr. 2 er bare skissert inn i reguleringsplan.
Ulsbergtunnelen nord for Ulsberg blir ca. 1500 meter lang. Ulsbergtunnelen reguleres med
bare ett løp, men med tre kjørefelt. Vi merker oss at planbeskrivelsen viser til planprogrammet
som hadde to tunnelløp som mulighet ved Ulsberg – sitat:

«Dette viser seg å være teknisk krevende på grunn av utfordrende topografi i området, samt
usikkerhet i forhold til fremtidig trasé for neste parsell for E6 videre sørover. Det er derfor
valgt å legge til rette for ett løp på tunnelen i denne reguleringsplanen. Ved planlegging av
neste parsell for E6 videre sørover må det tas stilling til valg av fremtidig tunnelløsning.
Parallelt med planprosessen jobbes det med fraviksbehandling i Vegdirektoratet med denne
løsningen.»
Ved vurdering av vegløsningene i Ulsbergområdet er det svært viktig å se trafikksystemet i sin
helhet i et lengre tidsperspektiv ettersom Nye Veier AS sine valg i reguleringsplanen i stor grad
påvirker hvordan fremtidig E6 sør for Ulsberg og kryssområdet mellom E6 og Rv. 3 kan
utvikles.
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Nye Veier AS legger til grunn at fremtidig kryssløsning mellom E6 og Rv. 3 blir et T-kryss iht.
brev fra VD 23.11.2018. Et T-kryss vurderes av Statens vegvesen til å være en kortsiktig
løsning, inntil det på lengre sikt bør etableres et planskilt kryss. I tillegg til at det etableres et
T-kryss legger også Nye Veier AS til grunn at det etableres en overgangssone før og etter
Ulsbergtunnelene hvor tverrprofilet reduseres fra firefeltsvei til trefeltsvei og fartsgrensen
reduseres til 80 km/t. Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til framtidig trasé for neste parsell
for E6 videre sørover og ÅDT for Ulsbergtunnelen på åpningstidspunktet legger Nye Veier AS
til grunn at det her kun legges til rette for ett løp for Ulsbergtunnelen i denne reguleringsplanen. Nye Veier AS viser til at man ved planlegging av neste parsell for E6 videre sørover må
ta stilling til valg av fremtidig tunnelløsning. Det legges samtidig til grunn en kurvatur på 600
gjennom Ulsbergområdet. Slik Statens vegvesen ser det så vil samlet sett en tunnel med ett
løp og tre felt, T-kryss på Ulsberg og en kurvatur hvor 110 km/t ikke er mulig å skilte, gjøre
at man ved videre planlegging av E6 vil måtte bygge om deler av Nye Veier AS sitt veganlegg
ved Ulsberg. Det er herunder knyttet usikkerhet til om tunnelen som bygges nå kan være
vestre løp om 20 år, om rømningsmuligheten inne i tunnelen vil være tilstrekkelig hvis man
må etablere lange tverrslag mellom tunnelene, om hvor lenge tunnelen kan brukes som en del
av det fremtidige trafikksystemet, osv.
Statens vegvesen ser de utfordringene som Nye Veier AS peker på ved at neste parsell av E6
ikke er planlagt enda, og vi skjønner at Nye Veier AS har behov for å avslutte sitt prosjekt i
Ulsbergområdet. Statens vegvesen mener imidlertid at avslutningen på Nye veier AS sitt
prosjekt vil kunne gi utfordringer for videre utvikling av E6 sørover. Dette blir særlig aktualisert
når det i Nye Veier AS sin oversikt over fremskrevet situasjon for trafikk i 2050 viser at det
allerede før 2042 vil inntreffe krav om to løp for både Vindåsli- og Ulsbergtunnelen.

Statens vegvesen mener at reguleringsplanen ideelt sett burde ha lagt til rette for en mer
framtidsrettet løsning for trafikksystemet i Ulsbergområdet som ikke hindrer eller vesentlig
fordyrer fremtidig utvikling av E6 sørover. Følgende momenter vil måtte vurderes på nytt ved
utvikling av E6 sørover:
-

Mulighet til å etablere to løp i Ulsbergtunnelen innen ca. 20 år

-

Kurvatur på E6 for høyere fartsgrense enn 80 km/t

-

Plassering av kryss mellom E6 og Rv. 3

-

Planskilt kryssløsning mellom E6 og Rv. 3

Alternativt vil deler av Nye Veier AS sitt anlegg måtte bygges om innen ca. 20 år for å få plass
til nytt tunnelløp, og da også nytt kryss på Ulsberg samt eventuell endret kurvatur på E6.
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Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg
I 2018 søkte Nye Veier AS om fravik for å etablere rundkjøring i krysset mellom E6 og riksveg
3 i Rennebu kommune. Dette ble avslått av Vegdirektoratet i brev av 23.11.2018 (MIME-sak
18/154346). Nye Veier AS har nå på nytt fremmet forslag til reguleringsplan der en del av
planen omhandler det nevnte krysset. Kryssområdet m.m. har nå fått betegnelsen ‘Kombinerte
formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (2800)’. I plankartet er det
illustrert en rundkjøring og i vedleggene til planen (tekniske tegninger m.m.) er det rundkjøring som er gjennomgående løsning. I planbeskrivelsen står følgende om den aktuelle
kryssløsningen: Løsning for Ulsbergkrysset er foreløpig ikke valgt, og det pågår en søknad

mot Vegdirektoratet om etablering av rundkjøring i krysset mellom E6, riksveg 3 og omkjøringsvegen (dagens E6). For å ivareta fleksibilitet i løsningsforslaget er områdene ved
Ulsberg regulert til kombinert formål for samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Endelige
detaljer vedrørende kryssutforming avklares i forbindelse med totalentreprisen av veganlegget. Planbeskrivelsen er datert 05.03.2019 og avslag på fravik burde være kjent da.
Nye Veier AS opplyste i møte med Statens vegvesen 10.05.2019 at løsningen i kryssområdet
ville bli et T-kryss iht. tilbakemeldingen fra VD i brev av 23.11.2018. Statens vegvesen oppfattet det slik at Nye Veier AS hvis nødvendig kunne skriftlig bekrefte at rundkjøring som
krysstype nå var lagt bort. Statens vegvesen mener det er spesielt uheldig at endelig krysstype
ikke er avklart i reguleringsplanen når vi har et kryss mellom to nasjonale hovedveger (E6 og
Rv. 3). Statens vegvesen finner en slik tilnærming som Nye Veier AS legger opp til, utfordrende
opp imot prinsippene om en transparent forvaltning, og det forhold at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, jf. Forvaltningsloven. Samtidig ser vi argumentene til Nye
Veier AS om at de ønsker fleksibilitet vedrørende kryssutformingen i totalentreprisen.
Statens vegvesen kan ikke se at nødvendige fravik fra vegnormalene for standardvalg er avklart
med Vegdirektoratet. Prosjektet omfatter tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som
ikke er avklart med Vegdirektoratet før høring og offentlig ettersyn. Selskapet er kjent med
rutinene for behandling av fravik. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen viser
blant annet at standardsprangene medfører økt fare for trafikksikkerheten. Analysen har
imidlertid ikke drøftet vegnormalenes standardkrav eller et alternativ med enhetlig standard
på strekningen. Standardsprangene burde vært viet særskilt oppmerksomhet. Både planbeskrivelsen og plankartet burde også være oppdatert med hensyn til ferdigbehandlede
søknader om fravik, slik at det klart fremgår hvilken kryssløsning planen legger til grunn.
Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet.
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Manglende regulering av byggegrenser
Kommuneplanens arealdel har satt av et område til næringsformål sør for Ulsberg. I vår uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel sa vi i brev av 12.06.2014 følgende (sak
14/058460):

Statens vegvesen er positiv til en utvikling av næringsområdet N1 nord for Kløftbrua under
forutsetning at det kan etableres en tilfredsstillende adkomst fra E6 i henhold til vegnormalene
(håndbok 017). I planbeskrivelsen er det nærmere beskrevet at området har en god nærhet til
boligområdene på Ulsberg med de mulighetene det gir for å kunne gå og sykle til og fra jobb.
Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at det ikke er etablert et eget tilbud til gående og
syklende langs E6 på denne strekningen. Ved utarbeidelse av en fremtidig reguleringsplan for
næringsområdet må det beskrives nærmere hvordan alle trafikantgrupper kan komme seg til
og fra området på en sikker måte. Byggegrenser mot E6 må fastsette i dialog med Statens
vegvesen i reguleringsplanfasen.
Pågående utredningsarbeid i Statens vegvesen for utbedring av E6 sør for Ulsberg viser foreløpig at et alternativ for framtidig E6-trasé vil kunne måtte gå tvers gjennom næringsområdet.
Plan- og prosjekteringsseksjonen i Region midt har hatt kontakt med Nye Veier AS høsten
2018 hvor det ble pekt på muligheten for å legge E6 i området. Det er dermed uheldig at det
planlegges et deponi her. Fylling av tunnelmasser så nært E6 som det her legges opp til er
ingen ønsket løsning. Her må det etableres byggegrenser som tilfredsstiller Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 1 - s. 53 (byggegrenser etter annet lovverk skal tegnes inn i
planen, veglova er eksplisitt nevnt). Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet.
Næringsområdet og et eventuelt deponi vil kunne gi begrensinger for fremtidig utvikling av
E6. Dette ble diskutert i møte mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS 10.05.2019. Av hensyn
til at fremtidig standard og trasé for E6 sør for Ulsberg ikke er avklart, ønsker Statens vegvesen
i utgangspunktet at det ikke etableres et deponi her, men ser samtidig at vår aksept for at
området ble regulert til næringsareal i 2014 gjør at det er svært vanskelig å gå imot deponi
som aktivitet innenfor det allerede regulerte næringsområdet. Statens vegvesen vil som vegeier derfor ikke be om at deponiområdet flyttes, men vi ønsker i vår uttalelse å gjøre Rennebu
kommune oppmerksom på at ny kunnskap tilsier at nærings- og deponiområdet vil kunne
være i konflikt med fremtidig utvikling av E6 sør for Ulsberg.
Alternativ til fylkesveg Berkåk sentrum
Statens vegvesen anbefaler det sørlige alternativet for ny fylkesveg 700, men overlater til
Trøndelag fylkeskommune som vegeier å gi en konkret uttalelse på dette punktet. Statens
vegvesen har ikke vurdert som aktuelt med innsigelse til alternativene for fylkesveg 700 med
bakgrunn i statlig sektoransvar.
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Kryssing for myke trafikanter ved pendler-/innfartsparkering
Plankart med kombinert formål i kryssområdene og tilhørende bestemmelser sikrer ikke at
kryssing av E6 for myke trafikanter skjer planskilt. Statens vegvesen er skeptisk til dette, men
legger til grunn at hensynet ivaretas gjennom at Nye Veier AS kun kan bygge løsninger iht. i
vegnormalene, eller at det eventuelt søkes fravik fra vegnormalene. Hensynet til myke
trafikanter ivaretas dermed, og det er ikke vurdert som aktuelt med innsigelse selv om det
ikke er sikret i planmaterialet.
Konklusjon
Statens vegvesen fremmer innsigelse på følgende punkter:


Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet. Planen må som minimum vise hvordan krav
om rømningsvei iht. N500 kap. 3.6 løses når ÅDT overstiger 8 000, noe som ifølge
prognosene vil skje innen 20 år etter åpning. Kravet kan løses på to måter; enten tverrslag i det fri eller parallell rømningstunnel med T5,5. Det kan også vurderes å bygge
to kjørbare løp, men dette skal i tilfelle godkjennes av vegeier/vegmyndighet (jf.
N100). Bygging kan utsettes til kravet slår inn, men planen må vise hvordan det kan
løses.



Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet omfatter
tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med Vegdirektoratet
før høring og offentlig ettersyn. Selskapet er kjent med rutinene for behandling av
fravik. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen viser blant annet at
standardsprangene medfører økt fare for trafikksikkerheten. Analysen har imidlertid
ikke drøftet vegnormalenes standardkrav eller et alternativ med enhetlig standard på
strekningen. Standardsprangene burde vært viet særskilt oppmerksomhet. Både planbeskrivelsen og plankartet burde også være oppdatert med hensyn til ferdigbehandlede søknader om fravik, slik at det klart fremgår hvilken kryssløsning planen
legger til grunn.



Manglende regulering av byggegrenser, med henvisning til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 1 - s. 53 (byggegrenser etter annet lovverk skal tegnes
inn i planen, veglova er eksplisitt nevnt).

Andre forhold ved planen
Statens vegvesen ønsker i sin uttalelse å gjøre Nye veier AS særlig oppmerksom på utfordringer knyttet til deponiområdet i sør ved Ulsberg, at kryssløsningen på Ulsberg (T-kryss)
ikke er regulert inn og at kryssing for myke trafikanter må ivaretas. Ut i fra en helhetsvurdering
vil imidlertid ikke Statens vegvesen fremme innsigelse til disse punktene.
Avslutningsvis har vi ingen merknader til at gjeldende reguleringsplan for E6 Ulsbeg – Vindåsliene (planID 2014002) blir opphevet.
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Med hilsen

Berit Brendskag Lied
Regionvegsjef

Aril Lars Hamrum-Norheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER
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Tangen 76
4608 Kristiansand

Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

Deres ref.

Saksbehandler

Arkiv

Status, hjemmel

18/107078-11

Jan Olav Sivertsen

2019/206-65

Offentlig

Dato
14.06.2019

Tilbakemelding på høringsuttalelse på reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene i
Rennebu og Midtre Gauldal kommuner
Viser til deres brev til Fylkesmannen i Trøndelag datert 06.06.2019, og brev fra
Fylkesmannen til Nye Veier datert 07.06.2019. Videre viser vi til konstruktivt møte
mellom Statens vegvesen og Nye Veier 12.06.19.
Statens vegvesen har varslet innsigelser til planen. I møtet ble det det uttrykt fra begge
parter at det er ønskelig å avklare disse innsigelsesvarslene slik at de kan frafalles før 2.
gangs behandling av planen. Det ble diskutert løsninger på de aktuelle
problemstillingene, og dette brevet angir derfor vårt forslag til løsning på de punktene
som Statens vegvesen har varsel om innsigelse til.
Manglende ivaretakelse av tunnelsikkerhet.
Statens vegvesen har som krav at planen som minimum må vise hvordan krav om
rømningsvei iht. håndbok N500 kap. 3.6 løses når ÅDT>8000 kjt/døgn.
Nye Veier har i tidligere dialog med Vegdirektoratet avklart at det ikke er behov for å
fraviksbehandle dette i tilknytning til planen fordi ÅDT ikke er forventet å overstige 8000
før ca. i 2038. Vi ser at det likevel er behov for å avklare hvilken løsning som kan være
aktuell når kravet om rømningsvei slår inn.
Når det gjelder Vindåslitunnelen så er det regulert et kombinert formål som dekker
areal for to tunnelløp. Mulig trasé for tunnelløp nr. to er vist som linje i tegning B1007
som følger planen. Nye Veier har under vurdering å bygge dette tunnelløpet i
forbindelse med utbygging av E6 Ulsberg – Vindåsliene. Dersom dette løpet ikke blir
bygget nå, vil likevel bygging av løp nr. to være mest aktuell løsning for rømningsvei i
denne tunnelen.

355

For Ulsbergtunnelen ser vi det ikke som naturlig å regulere areal for ett ekstra løp av tre
årsaker:
•

Usikkerhet i forhold til framtidig vegføring for rv.3 og E6 sør for Ulsberg

•

Nedtrapping til lavere standard og 60 km/t ved Ulsbergkrysset.

•

Ikke plass til fire felt pga avstand til jernbanen like nord for Ulsbergkrysset

Rømningsvei for Ulsbergtunnelen kan løses med to tverrslagstunneler ut i det fri. I et så
langt tidsperspektiv som ca. 20 år, er det likevel usikkert om denne løsningen vil bli valgt
da videreføring av E6 sørover som evt. fire-felts motorvei på dette tidspunkt kan være
avklart. Vi foreslår derfor å ikke regulere denne løsningen nå.
Vårt forslag til løsning for å ivareta kravet i N500 om rømningsvei for begge tunnelene er
derfor å innføre en rekkefølgebestemmelse som forplikter vegeier til å etablere en
løsning for rømningsvei før ÅDT overstiger 8000 kjt/døgn. Dette gir en forpliktelse og
samtidig en fleksibilitet til å velge løsning som er mest aktuell på det tidspunkt dette slår
inn. Vi foreslår følgende reguleringsbestemmelse: «Innen årsdøgntrafikken i
Ulsbergtunnelen og Vindåslitunnelen overstiger 8000 kjt/døgn skal løsning for rømningsvei
som tilfredsstiller krav i Statens vegvesens håndbok N500 og tunnelsikkerhetsforskriften være
planlagt og gjennomført»
Manglende avklaring om fravik fra vegnormalene for vegstandard
Nye Veier har hatt inne til behandling hos Vegdirektoratet søknad om fravik for å
benytte rundkjøring som krysstype på Ulsberg. I svar fra Vegdirektoratet av 23.11.2018
avslås søknaden, og samtidig gis det aksept for løsning med T-kryss. Nye Veier forholder
seg til dette svaret, og i den videre planleggingen vil T-kryss på Ulsberg bli lagt til grunn.
Tegninger som følger reguleringsplanen vil bli oppdatert til å vise T-kryss som løsning.
Vi har ut over dette ingen ytterligere fravik på denne strekningen i forhold til
utformingskravene til standardklasse H3, og vi mener at nedtrapping av standard og
fartsgrense i søndre del av parsellen ikke er å betrakte som et fravik. Som avbøtende
tiltak i forhold til fartsoverskridelser kan det likevel være aktuelt med streknings-ATK i
sørgående retning i Ulsbergtunnelen.
Pkt. 6.2.14 i planbeskrivelsen omhandler fravik fra vegnormalene. Vi vil sørge for å
oppdatere dette kapitlet slik at det gir bedre informasjon om fraviksprosessen.

NyeVeier AS
Side 2
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Manglende regulering av byggegrenser
Vi har lagt til grunn veilovens krav når det gjelder byggegrense mot offentlig veg. Dette
er også gjengitt i reguleringsbestemmelsene pkt. 2.1.1. Vi har gjennom møter med
Fylkesmannen blitt enige om å i minst mulig grad gjengi lovkrav i reguleringsplanen, og
har derfor prøvd å unngå dette mest mulig og derfor er ikke byggegrenser vist i
plankartene. Dersom dere likevel skulle opprettholde kravet om at byggegrenser legges
inn i plankartene vil vi kunne gjøre dette før sluttbehandling av planen.
Nye Veier håper at de forslag til løsninger som er angitt i dette brevet kan løse de
forhold som det er varslet innsigelse på, og at innsigelsesvarslet dermed kan frafalles. Vi
imøteser snarlig tilbakemelding på vårt brev.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Lars Bjørgård

Jan Olav Sivertsen

Utbyggingssjef

planleggingsleder

Kopi: Fylkesmannen i Trøndelag
Midtre Gauldal kommune
Rennebu kommune

NyeVeier AS
Side 3
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Nye Veier AS - Trondheim
Sluppenveien 17b
7037 TRONDHEIM

Jan Olav Sivertsen
Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region midt

Tor-Erik Jule Lian / 45273446

18/107078-17

2019/206-65

04.07.2019

E6 Ulsberg - Vindåsliene – Tilbakemelding på forslag fra Nye Veier AS
Viser til deres svar på innsigelsesvarslet av 14.06.2019.
Nye Veier og Statens vegvesen hadde 12.06.2019 et møte for å gå gjennom innsigelsene
som Statens vegvesen har til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene. Formålet med
møtet var å gi gjensidig informasjon om planmaterialet og innsigelsene, samt å forsøke å se
om noen av disse kunne avklares før 2.-gangsbehandling. Etter møtet sendte Nye Veier en
skriftlig tilbakemelding til Statens vegvesen med forslag til løsninger på innsigelsene. Av
hensyn til fremdriften i arbeidet med E6 Ulsberg – Vindåsliene ønsker Nye Veier om mulig et
svar før sommerferien, da reguleringsplanen ifølge Nye Veier AS skal 2.-gangsbehandles i
kommunestyrene i august 2019.
Statens vegvesen har gjennomgått Nye Veiers tilbakemelding, og har ikke funnet grunnlag
for å kunne trekke innsigelsene. Vi har også noen kommentarer til selve prosessen.
Kommunene som planmyndighet må ta initiativ til fremtidige møter i saken
Ettersom planforslaget nå har vært gjenstand for høring og offentlig ettersyn, er det
kommunene som har ansvar for oppfølging og avklaring av innsigelser, herunder eventuelle
endringer i plandokumentene. Vi ber derfor om at det i fremtiden er kommunene som
inviterer til eventuelle møter om planforslag og innsigelser.
Kommunen burde også deltatt på møtet den 12.06.2019. Rennebu kommune har i etterkant
av møtet vært i dialog med Statens vegvesen, og er orientert om status fra vår side.
Statens vegvesens innsigelser til planforslaget
Vi kan ut fra brevet av 14.06.2019 ikke se at det foreligger grunnlag for å trekke
innsigelsene på nåværende tidspunkt. Innsigelsene er ikke vurdert eller kommentert på en
tilfredsstillende måte, og dette gjelder særlig forholdet til trafikksikkerhet og
Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

358

2

standardsprang. Vi registrerer også at Nye Veier trekker frem strekningsbasert ATK som et
aktuelt virkemiddel, uten at dette er avklart med Vegdirektoratet på forhånd. Nye Veier bør
være kjent med den særlig restriktive praksis som gjelder med hensyn til bruk av
virkemiddelet, og at nye veger som utgangspunkt skal bygges slik at det ikke er behov for
dette.
Det er positivt at det i deres tilbakemelding gjøres rede for hvilke løsninger som kan være
aktuelle når kravet om rømningstunnel slår inn. For Vindåsliene er det vist tunnelløp nr. 2
som aktuell rømningsvei. For UIsbergtunnelen argumenteres det for at det ikke er naturlig å
regulere areal for tunnelløp nr. 2 nå. Dere vurderer det heller ikke som aktuelt å regulere inn
tverrslagstunneler. Kravet i N500 og tunnelsikkerhetsforskriften er følgelig ikke oppfylt. Det
må vises i planen hvordan krav om nødutgang løses når ÅDT overstiger 8 000.
Manglende avklaring om fravik fra vegnormalene for vegstandard
Nye Veier gikk i møtet gjennom den aktuelle strekningen, og gjorde rede for status for
behandling av fravikssøknader. Nye Veier er av den oppfattelse at det ikke er noen
ytterligere fravik på denne strekningen i forhold til utformingskravene til standardklasse H3.
Nye Veier mener også at nedtrapping av standard og fartsgrense i søndre del av parsellen
ikke er å betrakte som fravik. Statens vegvesen konstaterer imidlertid at valg av
dimensjoneringsklasse ikke er i henhold til N100, og at det ikke er godkjent fravik for dette.
Konsekvensutredningen trekker frem trafikksikkerhetsmessige utfordringer knyttet til
standardsprang. Dette er forhold som inngår i en vurdering av om fravik kan gis eller ikke.
Nye Veier har vært i dialog med Vegdirektoratet om fravik på et tidlig tidspunkt, men har
verken opprettholdt dialogen eller fulgt opp med nødvendige søknader. Selskapet er for
øvrig godt kjent med rammeverket rundt fravik, og har i denne saken selv valgt å ta
betydelig egenrisiko ved å legge til grunn løsninger som ikke har innvilget fravik.
Manglende regulering av byggegrenser
Statens vegvesen viser til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplaner, del 1 – s. 53 hvor
det står at byggegrenser etter annet lovverk skal tegnes inn i planen. En eventuell uenighet
omkring hvorvidt regulering/inntegning av byggegrenser er obligatorisk eller ikke, vil Nye
Veier måtte ta opp med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som er ansvarlig for
forskriften.
Hvis Nye Veier legger inn byggegrenser langs hele strekningen vil det naturligvis
imøtekomme vår innsigelse. Det er imidlertid opp til kommunene og Nye Veier å vurdere om
dette lar seg løse innenfor planområdet, og hvorvidt dette utløser behov for en ny høring.
Statens vegvesen, region midt
Med hilsen

Berit Brendskag Lied

Arild Lars Hamrum-Norheim

Regionvegsjef

Avdelingsdirektør
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Ingress
Sluttbehandling av reguleringsplanen Kryssløsning Frøsetvegen.
Saksopplysninger
Bakgrunn
Reguleringsplanen Kryssløsning Frøsetvegen har vært lagt ut til høring og offentlig ettersyn i
perioden 07.12.2018 til 21.02.2019.
Følgende innspill er kommet i løpet av høringsperioden:
Sametinget i brev datert 10.12.2018
Ingen kulturminnefaglige merknader til planforslaget. Anbefaler at meldeplikten tas inn i
reguleringsbestemmelsene og foreslår følgende tekst:
«Kulturminner og aktsomhetsansvaret.
Skulle det under bygge- og anleggsarbeid i marken komme fram gjenstander eller andre spor
som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og
fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd.
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre
arbeidet i marken.»
Statnett SF i e-post datert 10.12.2018
Statnett SF har ikke anlegg i Midtre Gauldal kommune og har derfor ingen merknader til
planforslaget. Det bemerkes at plankartet ikke har inntegnet TrønderEnergi Nett AS sin 22 V
luftlinje. Statnett SF ber derfor om at TrønderEnergi Nett AS blir tilsendt planforslaget og får
anledning til å uttale seg.
Statens vegvesen i brev datert 12.12.2018
Vurderer det som uheldig at deler av gang- og sykkelveien ikke vil være universelt utformet,
men anser skissert løsning som det beste stigningstallet man kan oppnå. Vurderer utformingen av
krysset mellom fv. 6562 og Frøsetvegen til å fortsatt ikke være optimal med tanke på sikt og
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stigningsforhold. Bemerker at løsningen likevel er i tråd med signalene Statens vegvesen har gitt
i tidligere arbeidsmøter.
Trøndelag fylkeskommune i brev datert 17.12.2018
Vurderer at det vil være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk fredete
kulturminner i forbindelse med planen. Videre minnes det om den generelle aktomhets- og
meldeplikten etter kulturminneloven § 8.
Mattilsynet i brev datert 17.12.2018
Registrerer at deres innspill er tatt inn i bestemmelsene, og at eventuell konflikt med eksisterende
infrastruktur for vannforsyning er hensyntatt. Mattilsynet vurderer dette som positivt.
I reguleringsbestemmelsene § 5 vilkår for gjennomføring anvendes «bør» i forhold til rutiner for
bruk og lagring av diesel/olje. Det samme gjelder også i forhold til plan for håndtering av
uønskede hendelser. Når dette kravet er formulert som et vilkår, kan det etter Mattilsynets
vurdering ikke være valgfritt om man ønsker å gjennomføre dette.
Prinsipielt er det viktig å unngå avrenning av denne type stoffer til grunnen. Selv om tiltaket ut
fra mottatte beskrivelser ikke berører hensynssone drikkevann, så er ikke planområdet veldig
langt unna grunnvannsbrønnene til Støren vannverk og Gaula.
Mattilsynet vurderer på bakgrunn av dette at bestemmelsen må skjerpes ved å erstatte «bør» med
«må» eller «skal». Mattilsynet støtter med dette Rådmannens vurdering.
Innspill
 Mattilsynet imøteser følgende endring i Reguleringsbestemmelsene § 5 Vilkår for
gjennomføring:
«Det «må/skal» etableres rutiner for bruk og lagring av olje/diesel. Det «må/skal»
også etableres plan for håndtering av eventuelle uønskede hendelser med denne type
produkter».
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i brev datert 20.12.2018
NVE anser tiltaket som et godt trafikksikkerhetstiltak som vil bidra til å øke trafikksikkerheten
både for kjørende og myke trafikanter. Dette er positivt. Vi oppfatter planforslaget som grundig i
forhold til våre interesser (her flom og skred).
Flomfare
I følge det tilsendte planmaterialet er ikke tiltaket i seg selv direkte flomutsatt men dagens
kulverter
under Fv. 632 og Rørosbanen er ikke dimensjonert for 200-års flommen, hvilket er svært vanlig
hva
angår eksisterende infrastrukturanlegg. G/S-vegen i seg selv medfører imidlertid kun marginalt
økt
belastning på kulvertene. Vi anbefaler at det inngås dialog med Bane Nor for å drøfte hvorvidt
det er
mulig å øke kapasiteten på stikkledningen under jernbanen.
Skredfare
Ifølge plandokumentene er grunnforholdene gode og tiltaket synes heller ikke å være reelt utsatt
for
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skred ovenfra i form av for eksempel snøskred eller flomskred men tiltaket innebærer nye
fjellskjæringer som vil kunne øke faren for steinsprang. Vi forutsetter at det gjennomføres
tilstrekkelig sikring av skjæringene for å redusere risikoene for dette.
Bane NOR i brev datert 07.01.2019
Jernbanen ligger ca. 30 meter vest for og ca. 12 meter lavere i terrenget enn planområdet.
Plandokumentene m/vegtegning viser at avrenningen fra feltet planlegges koblet til eksisterende
stikkrenne under fylkesvegen. Asplan Viak AS har i notat av 17. april 2018, vurdert det planlagte
tiltaket med hensyn til flom, og konkluderer med at konsekvensene er ubetydelige. I Asplan
Viaks
notat nevnes det at eksisterende stikkrenner under fylkesvegen og Rørosbanen ikke har
tilstrekkelig kapasitet ved en 200-årsflom.
Dersom det på et seinere tidspunkt skulle bli vurdert å skifte/øke kapasiteten på stikkrenna under
fylkesvegen, vil det kunne få følger for jernbanen. Det er viktig at Bane NOR kontaktes ved
eventuelle planer om dette. Det vises også til jernbaneloven § 10 i den forbindelse.
I plandokumentene opplyses det at det vil bli utført sprengning i forbindelse med det planlagte
tiltaket. Det er viktig at dette arbeidet utføres varsomt. Tiltakshaver må kontakte Bane NOR
v/tilstandskontrollør, Magnus Dahl, tlf. 91833797, så raskt som mulig og i god tid før
sprengningen
planlegges gjennomført. Det må blant annet fylles ut skjema for melding om sprengning til Bane
NOR og skjema for sprengningstillatelse.
Fylkesmannen i Trøndelag i brev datert 17.01.2018
Fylkesmannen viser til at grenseverdiene i Miljødirektoratets T1442/2016 (retningslinjer for
behandling av støy i arealplanlegging) skal legges til grunn for både anleggsperiode og
driftsfase. Vi vil med dette gi faglig råd om at det i bestemmelsene innarbeides hvilke
støygrenser som gjelder for anleggsperioden.
Planforslaget vil bidra til en sikrere skolevei for elever både på grunnskolen og videregående
skole samt for myke trafikanter generelt. Dette er positivt, selv om løsningen ikke er optimal
med tanke på sikt og universell utforming.
Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes ingen innsigelser til planforslaget.
Det fremmes følgende faglige råd til planforslaget:
1. Det bør innarbeides bestemmelse for hvilke støygrenser som gjelder for anleggsperioden.
Vurdering
Det er ikke gjennomført endringer av plandokumenter på bakgrunn av de innkomne merknadene.
Saken fremmes til andre gangs behandling under forutsetning av at eventuelle endringer av
plandokumenter og kart må gjennomføres før saken fremmes til kommunestyret for sluttvedtak
og egengodkjenning.
Støy
Rådmannen vurderer at Fylkesmannens faglige råd om at det bør innarbeides bestemmelser for
støygrenser for anleggsperioden burde etterfølges. Området grenser til en boligeiendom i tillegg
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til at anleggsområdet vil foregå på en skoleveg. Synliggjøring av grenseverdiene vil derfor kunne
bidra til at anleggsfasen innehar et akseptabelt støynivå.
Flomfare
NVE anbefaler at det inngås dialog med Bane NOR for å øke kapasiteten på stikkledningen
under jernbanen. Dette på bakgrunn av at stikkledningen ikke er dimensjonert for en 200-årsflom. Samtidig skriver NVE at det er svært vanlig at eksisterende infrastruktur ikke er
dimensjonert for å tåle 200-års flommer og at gang- og sykkelvegen i seg selv kun medfører en
marginal belastning på kulvertene.
Bane NOR er blitt varslet om planforslaget og skriver i sin uttalelse at de ønsker å bli kontaktet
«dersom det på et senere tidspunkt skulle bli aktuelt å skifte/øke kapasiteten på stikkrenna under
fylkesvegen».
Slik Rådmannen ser det er vannmengden fra det nye gang- og sykkelvegen svært liten og
avrenningen ubetydelig sammenlignet med flom fra det naturlige nedbørsfeltet. Rådmannen
vurderer på bakgrunn av dette at det vil være uforholdsmessig å kreve at eksisterende stikkrenner
oppgraderes. Dette all den tid hverken NVE eller Bane NOR stiller vilkår om dette.
Vilkår for gjennomføring
Mattilsynet har i sin merknad til planforslaget påpekt at § 5 må endres fra «bør» til «må/skal».
Rådmannen problematiserte bestemmelsen under 1. gangs behandling av planforslaget og det ble
samtidig stilt vilkår om at bestemmelsen skulle endres. Dette er blitt gjort, men beklageligvis er
det den første versjonen av bestemmelsene som er blitt lagt ut til offentlig høring. Innspillet er
dermed allerede imøtesett.
Kulturminner og aktsomhetsansvaret
Sametinget mener at plikten til å stanse og varsle Sametinget og fylkeskommunen ved funn av
eldre gjenstander burde fremgå av bestemmelsene. Rådmannen har forståelse for at Sametinget
ønsker at dette skal implementeres i bestemmelsene. Rådmannen mener likevel at dette ikke er
nødvendig, all den tid plikten allerede er lovfestet og således gjeldende for området uavhengig av
bestemmelsenes innhold.
Hensynssone for 22 V luftlinje
Statnett SF bemerker at plankartet ikke har inntegnet hensynssone for TrønderEnergi Nett AS sin
22 V luftlinje og ber kommunen om at TrønderEnergi får anledning til å uttale seg til
planforslaget. Planforslaget er blitt sendt på høring til TrønderEnergi, uten at de har kommet med
innspill.
Luftlinjen ligger delvis innenfor planområdet men vil ikke komme i konflikt med planforslaget.
Rådmannen vurderer på bakgrunn av det at hensynet til luftlinjen er ivaretatt.
Konklusjon
De innkomne merknadene er tatt til følge eller utredet. Det foreligger ingen vilkår om
egengodkjenning og planen kan godkjennes slik den foreligger. Rådmannen anbefaler at planen
godkjennes.
Rådmannens innstilling
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplanen Kryssløsning Frøsetvegen
(planID: 2018002) med de endringer som fremgår av saksfremlegget. Saken sendes til
kommunestyret med følgende innstilling:
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Midtre Gauldal kommune vedtar planID 2018002 reguleringsplan Kryssløsning Frøsetvegen
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Det settes følgende vilkår:




Det innarbeides bestemmelse som fastslår støygrense for anleggsperioden.
Støygrensen skal være i samsvar med grenseverdiene i Miljødirektoratets T1442/2016
(retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen). Kravet innarbeides i
bestemmelsene § 5.1.
§3.3 endres til § 3.2.

Saksprotokoll i Utvalg for næring, plan og miljø - 26.08.2019
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Utvalg for Næring, plan og miljø godkjenner reguleringsplanen Kryssløsning Frøsetvegen
(planID: 2018002) med de endringer som fremgår av saksfremlegget. Saken sendes til
kommunestyret med følgende innstilling:
Midtre Gauldal kommune vedtar planID 2018002 reguleringsplan Kryssløsning Frøsetvegen
med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12. Det settes følgende vilkår:




Det innarbeides bestemmelse som fastslår støygrense for anleggsperioden.
Støygrensen skal være i samsvar med grenseverdiene i Miljødirektoratets T1442/2016
(retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen). Kravet innarbeides i
bestemmelsene § 5.1.
§3.3 endres til § 3.2.
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INNLEDNING
Asplan Viak er engasjert av Midtre Gauldal kommune for planlegging av ny gang- og
sykkelveg langs Frøsetvegen og fv. 632. Gang- og sykkelvegen skal bedre trafikksikkerheten
for myke trafikanter som i dag må krysse vegen på et sted med dårlig sikt. Tiltaket vil også
bedre sikten for bilistene som skal inn og ut av Frøsetvegen.
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REGELVERK
2.1

Sprengning av skjæring

I henhold til Statens vegvesens håndbok N200 Vegbygging skal alle bergskjæringer med
over 10 meters høyde i utgangspunktet plasseres i geoteknisk kategori 3 med tilhørende
krav til uavhengig kontroll. Dersom grunnundersøkelser og vurderinger av bergstabilitet i
skjæringene er tilfredsstillende kan geoteknisk kategori vurderes nedjustert til 2.
I henhold til Eurokode 7 (NS-EN 1997-1:2004 + A1:2013 + NA2016) skal konstruksjoner i
berg defineres i en geoteknisk kategori ut fra en pålitelighetsklasse (CC/RC) og
grunnforholdenes vanskelighetsgrad. Geoteknisk kategori blir vurdert ut fra prosjektets
pålitelighetsklasse (konsekvens) og grunnforholdenes kompleksitet (Tabell 1).
Tabell 1. Klassifisering av geoteknisk kategori (NBG, 2011).

Vi vurderer at prosjektet ligger i pålitelighets/konsekvensklasse (CC/RC) 2, ettersom det er
«grunn- og fundamenteringsarbeid og undergrunnsanlegg i kompliserte tilfelle» (Eurokode 0,
Nasjonalt tillegg tabell NA.A1). Det skal gjennomføres berguttak i form av skjæringer med
høyde opp mot 10 meter og i middels til dårlig berggrunn. Under skjæringene vil det
etableres gang- og sykkelveg.
Grunnforholdenes kompleksitet, vanskelighetsgrad, vurderer vi til middels (Norsk
Bergmekanikkgruppe, 2011): «Noe uoversiktlige eller vanskelige grunnforhold og et prosjekt
som er påvirket av grunnforholdene. Grunnforholdene kan fastlegges med rimelig grad av
nøyaktighet. Tilfredsstillende erfaringer fra tilsvarende grunnforhold og konstruksjoner kan
dokumenteres». Det er lite fjell i dagen, men eksisterende skjæring gir god oversikt over
bergkvaliteten og det er forventet tynt løsmassedekke over topp skjæring
På bakgrunn av pålitelighets/konsekvensklasse og vanskelighetsgrad til de høye
bergskjæringene plasseres skjæringene i geoteknisk kategori 2. For geoteknisk kategori 2
krever Eurokode 0 (2008) normal prosjekteringskontroll, det vil si grunnleggende
egenkontroll og i tillegg kollegakontroll av annen bergteknisk fagkyndig.
Bergskjæringene skal prosjekteres etter Statens vegvesens (SVV, 2014) akseptkriterium for
skred på veg. Akseptkriteriene er beskrevet i kapittel 2.2.

2.2

Sikkerhet mot skred

Vi har tatt utgangspunkt i Statens vegvesens "Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred
på veg" (SVV, 2014) for klassifisering av risikoakseptkriterier for skred ned på fremtidig
vegareal. Risiko er en kombinasjon av sannsynlighet og konsekvens av en skredhendelse.
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Sannsynlighet
Sannsynlighet for skred vurderes over enhetsstrekninger på 1 km og vurderes som årlig
nominell sannsynlighet for skredhendelser mot vegen.
Følgende skredtyper inngår i vurderingen av sannsynlighet:








Snøskred
Flomskred
Jordskred
Isskred
Steinsprang
Steinskred
Fjellskred

For risikoaksept anvendes 7 sannsynlighetsklasser vist i Tabell 2. Strekninger med årlig
sannsynlighet over 1/2 er ikke med i risikomatrisen, da det ikke anbefales å bygge veger
med så stor sannsynlighet for skred.
Konsekvens
Konsekvens relateres her til trafikkmengde (ÅDT) per enhetsstrekning på 1 km.
Trafikkmengde (ÅDT) på vegstrekningen er ifølge www.vegkart.no vurdert til ca. 150.
Risikoaksept
For å vurdere akseptabel risiko for alle tiltak på og langs veg som krever
byggeplan/reguleringsplan, brukes risikomatrisen i Tabell 2 med ÅDT og årlig nominell
sannsynlighet for skred per enhetsstrekning. Akseptkriteriene kan også veilede ved valg av
sikringsnivå ved skredsikring langs eksisterende veg.
En ÅDT på 150 gjør at vegen legges i klasse A i risikomatrisen (Tabell 2). For klasse A
innebærer akseptabel strekningsrisiko at årlig sannsynlighet for skred på veg ikke er større
enn 1/10 per enhetsstrekning på 1 km.
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Tabell 2: Risikomatrise for skred på veg. Grønn, gul og rød angir akseptnivået. Aktuelt prosjekt legger seg i
konsekvensklasse A.

GRUNNFORHOLD
3.1

Berggrunn

I følge NGUs berggrunnskart (1:250 000-kartet) er det grå og svart fyllitt og kvartsitt i
området. Like sør for planlagt gang- og sykkelveg ligger Folstad steinbrudd som er kjent som
et godt Trondhjemitt-brudd. Trondhjemitt er en tonalitt, men kan også sammenlignes med en
lys granitt.
Befaringens observasjoner viser en omdannet bergart som stedvis er skifrig og sterkt
forvitret. Berget fremstår uten sammenhengende struktur og med varierende
sprekkeretninger og fall. Dette er typisk karakteristikk på fyllitt. I en bergskjæring ved
profilnummer 30-40 observeres en lysere bergart som vurderes som kvartsitt.

3.2

Løsmasser

I følge NGUs løsmassekart ligger det forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen. Forvitringsmateriale er løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller
kjemisk nedbryting av berggrunnen. Det er ofte grunnlendt med flere fjellblotninger.
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Observasjoner fra befaringen viser at det er lite løsmasser i områder, flere blotninger og
trolig tynt løsmassedekke. Det er noe usikker løsmassedybde bak eksisterende støttemur
(muren rives i forbindelse med ny gang- og sykkelveg).

3.3

Oppsprekking

På befaringen ble det utført sprekkekartlegging i eksisterende bergskjæringer og skrenter.
Registreringene viser 3 sprekkesett (F1, S1 og S2) og målingene er gjort etter
høyrehåndsregelen. Sprekkerose og stereoplott er vist i Figur 1 og en sammenstilling av
registrerte sprekkesett er vist i Tabell 3.

Figur 1: Sprekkerose og stereoplott som viser registrerte sprekkesett.
Tabell 3: Registrerte sprekkesett.

Sprekkesett
F1
S1
S2

3.4

Strøk
196
106
221

Fall
48
90
90

Mekaniske egenskaper

Det er ikke utført test av mekaniske egenskaper til bergmassen. Det er ifølge
berggrunnskartet til NGU fyllitt og kvartsitt der det er planlagt berguttak.
Fyllitt er erfaringsmessig en svak bergart som gir god borsynk og liten borslitasje. Boravvik
kan være en utfordring for sedimentære bergarter på grunn av tett oppsprekking i
lagdelingsplanet. Fyllitten kan også være tungsprengt på grunn av anisotropien i bergarten.
Kvartsitten er en bergart med en høy andel sterke mineral som kvarts, noe som gir lavere
borsynk og høyere borslitasje. Sprengbarheten til kvartsitt er ofte god.
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GEOLOGISKE VURDERINGER
4.1

Bergskjæring

Statens vegvesens håndbok N200 anbefaler grøftebredder for veger avhengig av høyde på
bergskjæringen (Figur 2 og Figur 3). Ved profil 150 er skjæringshøyden ca. 11 meter (Figur
2). Fra ca. profil 140 – 160 er skjæringen 9-11 meter og en grøftebredde på 3,75 meter kan
anbefales.
Tabell 4: Planlagte skjæringshøyder og grøftebredder langs gang- og sykkelvegen.

Profil
0-60m
60-80m
80-95m
95-140m
140-160m
160-170m

Høyde
<5m
5-10m
<5m
5-10m
10-11m
5-10m

Anbefalt grøftebredde
Andre forhold er bestemmende
3m
Andre forhold er bestemmende
3m
3,75m
3m

Figur 2: Anbefalte grøftebredder i håndbok N200.

Figur 3: Profil 155 viser en skjæring på ca. 11 meter.

På grunn av dårlig bergkvalitet og nærliggende hus kan det være aktuelt med forsiktigere
sprengningsmetoder for å unngå bakbryting av skjæringstoppen. Dette kan være tiltak som
tettere konturhull, mindre salver/ladninger og sømboring. Forbolting for å ivareta
skjæringstoppen kan også være aktuelt. Eksempelbilder av tradisjonell sprengning og
sømboring er vist i Figur 4. Utseende etter sprenging er veldig avhengig av bergkvaliteten og
oppsprekkingsgrad, men man får finere skjæringsvegger ved bruk av mildere
spreningsmetoder. Valg av sprengningsmetode må avklares i byggeplanfasen.

Figur 4: Tradisjonell kontursprenging til venstre og sømboring til høyre.
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Bergsikring
Bergkvaliteten ble på befaringen vurdert som dårlig. Berget er sterkt omdannet og stedvis tett
oppsprukket. Sprekkesettene S1 og S2 er vertikale og har ingen glideplan ut mot veg.
Foliasjonen F1 har fall mot vest og skjærer bergskjæringen med ca. 45 grader og medfører
heller ingen fare for plane utglidninger. Stabilitetsproblem i bergskjæringen vurderes å være
knyttet til nedfall av enkeltblokker og eventuelt småfallent berg.
Det må forventes installering av bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt med rensk, bergbolter og steinsprangnett. Det skal benyttes fullt
innstøpte bolter med korrosjonsbeskyttet materiale. Steinsprangnettet skal også installeres
med korrosjonsbeskyttet materiale. Anslåtte sikringsmengder og kostnader er vist i Tabell 5.
Tabell 5: Sikringsmengder.

Metode
Bergbolter 2,4 meter
Bergbolter 3,0 meter
Steinsprangnett inkl.
festemateriell
Manuell rensk

4.2

Mengde
30 stk
30 stk
400 m 2

Ca. kostnad
40 000,50 000,160 000,-

20 timer

50 000,-

Skred

Steinsprang
Planlagt gang- og sykkelveg ligger godt utenfor aktsomhetssoner for steinsprang. Dette
skyldes at det er få og lave naturlige skrenter nært gang- og sykkelvegen.
Årlig, nominell sannsynlighet for steinsprang på veg fra naturlige skrenter vurderes til å være
mindre enn 1/10 på bakgrunn av følgende:



Ingen registrerte steinspranghendelser i området gang- og sykkelvegen er planlagt
Ingen naturlige skrenter som er høye nok til å gi nedfall på gang- og sykkelveg

Snøskred
Planlagt gang- og sykkelveg ligger innenfor NVEs aktsomhetssoner for snøskred.
Løsneområdene ligger høyere i åsen og gang- og sykkelvegen ligger i utkanten av
utløpssonen til snøskredkartene. Mellom planlagt gang- og sykkelveg og løsneområdene for
snøskred ligger det et boligfelt.
Årlig, nominell sannsynlighet for snøskred på veg vurderes til å være mindre enn 1/10 på
bakgrunn av følgende:





Ingen registrerte snøskredhendelser i området
Stor avstand til løsneområdene for snøskred
Bebyggelse mellom løsneområdene og planlagt gang- og sykkelveg vil stoppe
eventuelt snøskred
Løsneområdene for snøskred er tett vegetert som gjør at snøskred ikke vil ha
potensial til å løsne under dagens situasjon
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Isnedfall på gang- og sykkelvegen vurderes som lite sannsynlig på grunn av god
grøftebredde og anbefalt bruk av nett i de høyeste skjæringene.
Jord- og flomskred
Planlagt gang- og sykkelveg ligger utenfor aktsomhetssoner for jord- og flomskred.
Årlig, nominell sannsynlighet for jord- og flomskred på veg vurderes til å være mindre enn
1/10 på bakgrunn av følgende:



Det er ingen større, etablerte avrenningskanaler ned mot gang- og sykkelvegen
Ingen registrerte jord- og flomskredhendelser i området gang- og sykkelvegen er
planlagt

Samlet vurdering
Risikoakseptkriteriet vurderes oppfylt for gang- og sykkelvegen, hvor årlig sannsynlighet for
skred på veg ikke må overskride 1/10.

OMGIVELSER
5.1

Rystelser

Ved alle sprengningsarbeider stilles det krav til at det gjøres vurderinger av konsekvenser av
rystelser, støy og stabilitet i berggrunnen.
NS8141:2001 og NS8141-2:2013 - Vibrasjoner og støt - setter klare retningslinjer til tillatte
rystelser for nærliggende bygg og infrastruktur.
I beregningene er det antatt at bygningene som påvirkes av sprengningen kan karakteriseres
som vanlige boliger av armert betong, stål eller tre, og at de er fundamentert på bankett eller
tilsvarende. Det forutsettes også at samtlige bygninger har en normal tilstand, og ikke er
spesielt følsomme for vibrasjoner eller spesielt utsatt for setninger. Faktorene nevnt ovenfor
må korrigeres dersom noen av de ikke stemmer og dette avdekkes under besiktigelsen som
skal skje før sprengningsarbeidet starter. Grenseverdiene i Tabell 6 velges ut fra hvilke
grunnforhold bygningene er fundamentert på. På grunn av mye bart berg i dagen antas
byggene å være fundamentert på tynt avrettingslag over berg. Bygninger kan også utsettes
for vibrasjoner fra annen anleggsvirksomhet enn sprengning, for eksempel anleggstrafikk,
komprimering av løsmasser og pigging av berg.
Følgende grenseverdier er beregnet for sprengning avhengig av grunnforhold:
Tabell 6: Grenseverdier for rystelser fra sprengning avhengig av grunnforhold (NS8141:2001).

Grunnforhold
fundamentering
Tynt avrettingslag på
berg
Løsmasser av fast
lagret morene, fylling

Avstand 0-20m

Avstand 20-100m

Avstand 100m+

42-32mm/s

32-23mm/s

23mm/s

30-22mm/s

22-17mm/s

17mm/s
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med komprimert
sprengstein
Løsmasser av sand,
grus og silt
Løsmasser av
leire/vannrik silt

16-13mm/s

13-9mm/s

9mm/s

13-10mm/s

10-7mm/s

7mm/s

Følgende grenseverdier er beregnet for annet anleggsarbeid enn sprengning (NS81412:2013):
* Vibrasjoner fra anleggstrafikk:

25 mm/s

* Vibrasjoner fra pigging av berg og komprimering av løsmasser:

33 mm/s

Det anbefales å måle vibrasjoner på de bygninger som kommer nærmest sprengningsstedet.
Vibrasjonsmålinger må gjennomføres iht. nevnte NS8141-standarder og det skal benyttes
triaksielle målere. Monterte målere må kunne flyttes og tilpasses sprengningen. Entreprenør
er ansvarlig for å overholde de oppgitte vibrasjonskrav. Entreprenør skal også være
ansvarlig for levering, montering, drift og vedlikehold av vibrasjonsmålere, samt nedrigging
av dette. Byggherre skal ha tilgang til vibrasjonsverdier umiddelbart etter sprengt salve.
Bygninger og konstruksjoner som antas å bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges
før arbeidet igangsettes og etter at arbeidet er utført. Der grunnen består av løsmasser
anbefales det at byggverk som ligger nærmere sprengningsstedet enn 100 meter besiktiges.
Dersom byggverk står på berg er avstanden 50 meter. På bakgrunn av beskrivelse av
løsmassene (kapittel 3.2) og erfaring fra området antas de fleste bygninger å være
fundamentert på tynt avrettingslag over berg, men dette må avklares under besiktigelse av
eiendommer innenfor nevnte radiuser. Det anbefales som et minimum at følgende
eiendommer (gnr/bnr) besiktiges og tilstandsregistreres, samt at et utvalg (2-3 eiendommer)
benyttes som målesteder for vibrasjoner:











3/24 (avstand 12m)
3/13 (avstand 35m)
3/48 (avstand 40m)
3/17 (avstand 30m)
3/58 (avstand 30-40m)
3/20 (avstand 50m)
3/19 (avstand 20m)
3/174 (avstand 25m)
3/5 (avstand 25m)
3/62 (avstand 40-50m)

Listen overfor er ikke uttømmende og kommer an på hvilke grunnforhold man finner når man
begynner å grave/sprenge. Det må gjøres en kontinuerlig vurdering etter hvert som
gravearbeidene utføres. Plassering av vibrasjonsmålere skjer i samråd med byggherre.
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Salvesprut aksepteres ikke, og alle skader fra salvesprut er entreprenørens ansvar og skal
utbedres uten kostnader for byggherre. Salvene må dekkes godt til med god overlapp og
dekningsmateriell bør legges godt utenfor ytterste hullrad.
For sprengningsarbeider er det, ifølge NS 8141-1:2012+A1:2013, en generell grenseverdi for
toppverdi av refleksjonstrykk på 500 Pa. Grenseverdien gjelder for bygninger som ligger over
20 m fra sprengningsstedet. Entreprenør er ansvarlig for å følge opp dette der bebyggelse er
tett på sprengningsstedet.

5.2

Hydrogeologi og influensområder

På grunn av liten løsmassedybde vurderes konsekvensene av noe økt drenasje som følge
av sprenging av bergskjæringer som liten. I følge grunnvannsdatabasen GRANADA (Figur 5)
er det en energibrønn ved gnr/bnr 3/24. Brønnen er 160 meter dyp med en diameter på 140
mm. Berget er beskrevet som «svart løst fjell» fra ned til 60 meters dyp. Før igangsetting av
sprengningsarbeidet må brønnens funksjon og ømtålighet for senket grunnvannstand
undersøkes.

Fjellbrønn

Figur 5: Oversikt over registrerte brønner i grunnvannsdatabasen GRANADA.

5.3

Gjenbruk av masser

Fyllitt blir sett på som en bergart med liten gjenbruksnytte på grunn av høyt glimmerinnhold
og finstoffinnhold. Dette gjør materialet lite drenerende og telefarlig.
Kvartsitt er av bedre kvalitet og kan trolig brukes i eksempelvis vegfyllinger.
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1 INNLEDNING
I forbindelse med planleggingen av ny gang- og sykkelvegen langs Frøsetvegen og Fv632 i
Midtre Gauldal kommune har Asplan Viak gjort flom og hydrauliske beregninger for å
kontrollere at dimensjon på eksisterende stikkrenner har tilstrekkelig kapasitet ved flom.
Oversiktskart over planområdet og stikkrenner er vist i Figur 1-1.

Figur 1-1: Oversiktskart over planområdet.

2 FLOMBEREGNING
En flomberegning bestemmer sammenhengen mellom flommens gjentaksintervall og
tilhørende vannføring. Vannføringen kan deretter brukes til å bestemme vannstand og
vannhastigheter gjennom en hydraulisk modell. I henhold til Statens vegvesens Håndbok N200
er 200-årsflommen beregnet. Det beregnes dimensjonerende vannmengder fra naturlig
nedbørfeltet og nytt vegareal. Dimensjonerende vannmengder er beregnet med den rasjonelle
metode.

2.1

Nedbørfelt

Nedbørfeltet til punktet rett nedstrøms stikkrenne under FV632 har et totalt areal på 1,56 ha
og nedbørfeltet til punktet rett nedstrøms stikkrenne under Rørosbanen har et totalt areal på
1,67 ha. Flomberegningen er gjort for de tre beregningspunktene som vist i Figur 2-1.
Karakteristiske feltdata er vist i Tabell. Nedslagsfeltene er beregnet ved bruk av Arc GIS
hydrologi verktøy.
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Figur 2-1: Nedbørfeltet og beregningspunktene (punkt 1, 2 og 3).

Tabell 2-1: Feltparametere for de naturlige feltene.
Felt
areal

Felt

Skog

Snaufjell

Myr

Urban

%

Dyrket
mark
%

%

%

%

Eff. sjø
%

Hmax/Hmin
moh

ha
Felt 1

0,91

24,2

0,0

0,0

0,0

75,8

0,0

130/95

Felt 2

0,65

9,73

0,0

0,0

0,0

90,27

0,0

122/95

Felt 3

0,11

100

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

82/69

2.2

Ny Gang- og sykkelveg

Fallet på gang og sykkelvegen er inn mot grøft i nord og alt vann fra vegen renner til grøften.
Det er totalt ca. 164 m veg med avrenning mot grøften og vegareal inkludert fyllingen er ca.
864 m2.

2.3

Klimatillegg

For å ta hensyn til fremtidig økning i nedbør som følge av klimaendringer, er det lagt til en
klimafaktor i henhold til anbefaling i Håndbok N200 (SVV, 2014). For 200-årsflom skal brukes
50 % og for 100-årsflom skal brukes 40 %.
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2.4

Rasjonelle formel

Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør. Avrenningen (Q) er gitt ved:
Q = C * i * A *Kf
Hvor:
Q = avrenning (l/s)
C = avrenningsfaktor, ubenevnt
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s.ha)
A = feltareal (ha)
Kf = klimafaktor
2.4.1

Nedbørintensitet

Nedbørintensitet er hentet fra nærmeste målestasjon der det foreligger en IVF-kurve med
tilfredsstillende kvalitet. Varighet til nedbøren er gitt av nedbørfeltenes konsentrasjonstid.
Målestasjonen Trondheim - Risvollan (68230) er benyttet. Denne målestasjonen ligger ca.
41 kilometer nord fra prosjektområdet, og har tilgjengelige data for perioden 1986 – 2018 (31
sesonger). IVF-kurvene for målestasjonen er vist i Vedlegg 2.
2.4.2

Nedbørfeltets konsentrasjonstid

Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), tc, er oppgitt i minutter, og er beregnet
etter formelen gitt i Håndbok N200.
tc = 0,6 x L x H-0,5 + 3000 x Ase
Hvor:
L = lengden av nedbørfeltet (m).
H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m)
ASE = effektiv sjøprosent, forholdstall ((0≤Ase ≤1)
Tabell 2-2: Parametere benyttet for å beregne konsentrasjonstid for nedbørfeltene.
Felt 1

Felt 2

Felt 3

Vegbane

Feltlengde L (m)

202

193

71,2

164

Hmin (moh)

95

95

69

81,9

Hmaks (moh)

130

122

82

90.5

Ase (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

∆H (m)

35

27

13

8,6

Tc (min)

20

22

12

34

2.4.3

Avrenningsfaktor

Avrenningsfaktoren, C, er et mål på hvor mye av den totale nedbøren som drenerer fra et
område. Faktorens størrelse er avhengig av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet
for overflateavrenning fra feltet. Det er benyttet erfaringstall for avrenningsfaktorer for ulike
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terrengtyper oppgitt i Vassdragshåndboka (Fergus m. fl., 2010). I henhold til Håndbok N200
(SVV, 2014 Kapitel 405), skal C-faktoren økes med 25% for 100-årsflom og 30 % for 200årsflom. Maksimal C-faktor er C=0,95. Tabell 2-3, Tabell 2-4, Tabell 2-6 og Tabell 2-5 viser en
oversikt over benyttede verdier for avrenningskoeffisienter.
Tabell 2-3: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 1 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

24,20

2199,78

0,60

1319,87

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

75,80

6890,22

0,80

5512,18

9090,00

0,75

6832,04

C 200 år

0,98

C max

0,95

Tabell 2-4: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 2 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

9,73

630,31

0,60

378,19

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

90,27

5847,69

0,80

4678,15

6478,00

0,78

5056,34

C 200 år

1,01

C max

0,95

Tabell 2-5: Avrenningskoeffisienter, C, for nedbørfeltet Felt 3 med 30% påslag (til maks C=0,95) for returperiode
på henholdsvis 200 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0,00

0,00

0,90

0,00

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

100,00

1064,00

0,60

638,40

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Urban

0,00

0,00

0,80

0,00

1064,00

0,60

638,40

C 200 år

0,78

C max

0,95
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Tabell 2-6: Avrenningskoeffisienter, C, for vegbane med 25% påslag (til maks C=0,95) for returperiode på
henholdsvis 100 år etter anbefaling i N200.
Arealtype

%

Areal (m2)

C

C*A (m2)

Innsjøer

0

0

0,9

0

Snaufjell

0,00

0,00

0,89

0,00

Myr

0,00

0,00

0,70

0,00

Skog

0,00

0,00

0,40

0,00

Dyrket mark

0,00

0,00

0,30

0,00

Vegbane

100,00

864,00

0,90

777,60

864,00

0,90

777,60

C 200 år

1,13

C max

0,95

2.4.4

Flomberegning

Beregning av dimensjonerende vannmengde ved bruk av den rasjonale formelen er vist i
Tabell 2-7. Klimatillegg er inkludert i beregningen.
Tabell 2-7: Beregnet dimensjonerende vannmengde med den rasjonelle formelen.
Felt 1

Felt 2

Felt 3

Vegbane

Areal (ha)

0,91

0,65

0,11

0,086

Avrenningskoeffisient, C

0,95

0,95

0,78

0,95

Nedbørfeltets konsentrasjonstid (min)

20

22

12

34

Nedbørintensitet, i (l/s.ha)

143

137,1

208

86

Klimafaktor, Kf

1,5

1,5

1,5

1,4

0,12

0,08

0,02

0,007

0,18

0,13

0,03

0,01

Q

(m3/s)

Q – klimajustert (m3/s)

2.5

Dimensjonerende flom

Dimensjonerende 200-årsflom fra den naturlige nedbørfelt rett nedstrøms stikkrenne FV632 er
beregnet til:
Q200 fra Felt 1 + Q200 fra Felt 2 + Q200 fra vegareal = 0,32 m3/s
Dimensjonerende 200-årsflom fra naturlig nedbørfelt rett nedstrøms stikkrenne under
Rørosbanen er beregnet til:
Q200 fra Felt 1 + Q200 fra Felt 2 + Q200 fra Felt 3 + Q200 fra vegareal = 0,35 m3/s
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3 VANNLINJEBEREGNING
3.1

Geometri og elvemodell

Det er satt opp en 1D hydraulisk modell av flomveien for å kunne se på de hydrauliske
forholdene ved de eksisterende stikkrenner under eksisterende veg og jernbanen.
Modelleringsprogrammet Hec-Ras er benyttet. Terrengmodellen er generert med laserdata.
Bunnen til flomveien og terrenget i den hydrauliske modellen er representert i form av
tverrprofiler som er tatt ut fra terrengmodellen.
Figur 3-1 viser plassering av tverrprofilene benyttet i modellen. Høydene er gitt i NN2000.

Figur 3-1: Kartet viser tverrprofiler for flomveien benyttet i Hec-Ras modellen.

3.2

Dimensjon av eksisterende stikkrenne

Tabell 3-1: Stikkrennedimensjon (Høydereferanse er NN2000).
Stikkrenne under FV632

Stikkrenne under Rørosbanen

Materialtype

Betong

Betong

Lengde [m]

11,05

7,6

Antatte innløpshøyde [moh]

-

Kote +68,75

Antatte utløpshøyde [moh]

Kote +78,0

Kote +68,6

Rør diameter, D [m]

0,30

0,30
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3.2.1

Stikkrenne under FV632

På grunn av mye snø ved innløpet, var det ikke mulig å få data om innløpet fra befaringen.
Derfor vil denne vurderingen bare gi resultater for antatte innløpshøyder.
Det velges Type 3 innløpstyper for stikkrenne (Groove end entrance; pipe projecting from fill).
Tabell 3-2 viser antatte innløpshøyder og innløpstyper.
Tabell 3-2: Antatte innløpshøyder og innløpstyper for stikkrenne under FV632 (Høydereferanse er NN2000).
Innløpstype
Type 3

3.3

Antatt Innløpshøyde
(moh)
80,0

Antatt Utløpshøyde
(moh)
78,0

79,5

78,0

79,0

78,0

Mannings tall (hydrauliske ruhetsverdier)

Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er representert ved en enkelt
faktor, Mannings tall, n, (hydraulisk ruhet). Den hydrauliske ruheten i elva er bestemt på
grunnlag av litteratur (Chow, 1988). Flomveien og flomslettene er vurdert som bratt helling og
tett skog. Ruheten (n = 1/M) i flomveien og flomslettene er satt til n = 0,15 (M = 6,67).

Figur 3-2: Bilder av nedbørfeltet - oppstrøms side av stikkrenne under FV632. Foto: Asplan Viak AS
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3.4

Grensebetingelser

Vannføringen fra flomberegning er brukt som inngangsdata i den hydrauliske modellen
(stasjonær strømning). For flomveien er det antatt at det oppstår normalstrømning ved
oppstrøms og nedstrøms ende av modellen. Ved normalstrømning følger vannspeilet
helningen til elvebunnen.

3.5

Vannlinje for 200-årsflom

Modellen er kjørt med beregnet dimensjonerende flom lik 0,32 m3/s for stikkrenne under
FV632 and 0,35 m3/s for stikkrenne under Rørosbanen.
Resultatene for vannlinjeberegningen for de tre antatte innløpshøyder for stikkrenne under
FV632 er vist i Tabell 3-3, Tabell 3-4, og Tabell 3-5. Figur 3-3, Figur 3-4 og Figur 3-5 viser
beregnet vannlinje som lengdeprofil.
Tabell 3-3: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +80,0.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

82,01

82,01

0,11

0,04

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-3: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +80,0.

Tabell 3-4: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,5.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

81,82

81,82

0,12

0,03

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-4: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,5.

Tabell 3-5: Beregnede vannstander, vannhastigheter og Froude tall ved tverrprofilene (Profil 1 til Profil 10).
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,0.
Profil [nr]

Min. flomvei
bunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

EG Høyde*
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Froude tall

1

108,12

108,24

108,28

0,81

0,97

2

100,82

100,96

101,01

0,95

1

3

92,05

92,25

92,41

1,81

1,66

4

85,86

86,08

86,1

0,82

0,85

5

80

81,33

81,33

0,12

0,03

6

76,98

77,22

77,3

1,22

1,01

7

71,17

71,34

71,45

1,45

1,32

8

68,75

70,03

70,03

0,04

0,01

9

67,85

67,99

68,03

0,94

0,98

10

64,94

65,16

65,2

0,91

0,91

Rør under FV632

Rør under Rørosbanen

*Energigradient Høyde
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Figur 3-5: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom.
Antatte innløpshøyder for stikkrenne under FV632 er kote +79,0.

4 KAPASITETSVURDERING AV STIKKRENNE
Kapasiteten til en stikkrenna kan være bestemt av forhold bare ved innløpet (innløpskontrollert)
eller av forholdene i kulverten som helhet (utløpskontrollert). Stikkrenner og korte kulverter
med stort fall både i røret og nedstrøms utløpet (> 10 ‰) har vanligvis innløpskontroll, mens
stikkrenner og kulverter med lite fall, samt lange kulverter har vanligvis utløpskontroll (Fergus
m. fl., 2010).
Dimensjonerende kapasitet (Qkap) må være større eller lik den dimensjonerende avrenningen
fra nedbørsfeltet (Qdim). Samtidig må ikke vannstanden foran stikkrenne (Hw) være så høy at
fyllingen tar skade eller at vann ledes ut av vannveien (NVE 28, 2016). Generelt anbefales det
at oppstrøms vannstand HW ikke overstiger toppen av innløpet:
Dimensjoneringskrav: HW/D ≤ 1
Der:

HW = Oppstrøms vanndybde [m]
D = Kulvertdimensjon (høyde) [m]

Ved dimensjoneringskrav HW/D ≤ 1,0, det vil si at oppstrøms vanndybde ikke skal bli større
enn rørets diameter.

4.1

Stikkrenne under FV632

For stikkrenne under eksisterende veg FV632, er kapasiteten sjekket ved innløpskontroll.
Stikkrenne kapasiteten er bestemt av innløpshøyde og innløpstype, men innløpshøyden og
innløpstypen er ikke kjent og resultatene er basert på antatte innløps- og utløpshøyde som
trekkes ut fra terrengmodellen.
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Vannlinjen for dimensjonerende flom er beregnet til å ligge 171 cm over underkanten av røret
for antatt innløpshøyde kote +80,0; 202 cm over underkanten av røret for antatt innløpshøyde
kote +79,5; 203 cm over underkanten av røret for antatt innløpshøyde kote +79,0. Dette viser
at det er ikke god margin fra dimensjonerende vannstand til topp av stikkrenne. Den
eksisterende stikkrenne tverrsnitt har dermed ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet
dimensjonerende flom, og det vil derfor nødvendig å øke gjennomstrømningsarealet.
Resultatene fra beregningen er oppsummert i Tabell 4-1.
Tabell 4-1: Beregnet vannlinje ved innløpet til stikkrenne for dimensjonerende flom.
Stikkrenne under FV632

Antatt Innløpshøyde
Kote +80,0

Kote +79,5

Kote +79,0

Lengde [m]

11,05

11,05

11,05

Antatt innløpshøyde [moh]

80,0

79,5

79,0

Antatt utløpshøyde [moh]

78,0

78,0

78,0

Kulvert høyde, D [m]

0,30

0,30

0,30

Vannstand ved innløp, HW [m]

2,01

2,32

2,33

HW/D

6,7

7,73

7,76

Kapasitet

Ikke tilstrekkelig

Ikke tilstrekkelig

Ikke tilstrekkelig

Rørtype - Betong

4.2

Stikkrenne under Rørosbanen

For stikkrenne under eksisterende jernbanen, er kapasiteten sjekket ved innløpskontroll.
Innløp- og utløpshøyde trekkes ut fra terrengmodellen.
Vannlinjen for dimensjonerende flom er beregnet til å ligge 91 cm over underkanten av røret.
Dette viser at det er ikke god margin fra dimensjonerende vannstand til topp av stikkrenne.
Eksisterende stikkrenne har dermed ikke tilstrekkelig kapasitet til å avlede beregnet
dimensjonerende flom, og det vil derfor være nødvendig å øke gjennomstrømningsarealet.
Resultatene fra beregningen er oppsummert i

Tabell 4-2.
Tabell 4-2: Beregnet vannlinje ved innløpet til stikkrenne for dimensjonerende flom.
Stikkrenne under Rørosbanen
Rørtype - Betong
Lengde [m]

7,4

Antatt innløpshøyde [moh]

68,75

Antatt utløpshøyde [moh]

68,60

Kulvert høyde, D [m]

0,30

Vannstand ved innløp, HW [m]

1,28

HW/D

4,26
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Kapasitet

4.3

Ikke tilstrekkelig

Anbefalinger for ny rørdimensjon

Det ble beregnet nødvendig rørstørrelse for dimensjonerende flom. Anbefalt minimum
dimensjon for røret er vist i Tabell 4-3.
Tabell 4-3: Forslag til minimum rør dimensjon for dimensjonerende flom.
Ny rør
Under FV632

Under Rørosbanen

Anbefalt innløpshøyde [moh]

Kote +79,0

Kote +68,75

Anbefalt utløpshøyde [ %]

Kote +78,0

Kote +68,22

Anbefalt diameter [m]

0,50

0,50

HW [m]

0,39

0,40

HW/H [m]

0,78

0,80

Kapasitet

Tilstrekkelig

Tilstrekkelig

Rørtpe– Betong

Lengdeprofil
Legend
WS Q200

82

Ground

Ny Rør under FV632 D=0,5m

Elevation (m)

80

78

Profil 6

76

32

34

36

38

40

42

44

Main Channel Distance (m)

Tabell 4-4: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom,
ny rør under FV632.
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Lengdeprofil
71

Legend
WS Q200

70

Ground

68

67

Profil 9

66

65
6

8

10

12

Profil 8

Ny Rør under Rørosbanen, D=0,5m

Elevation (m)

69

14

Main Channel Distance (m)

Tabell 4-5: Lengdeprofil av flomveien med beregnet vannlinje (WS) og energjlinje (EG) for dimensjonerende flom,
ny rør under Rørosbanen.

5 OPPSUMMERING
Vannmengden fra den nye GS-vegarealet er svært liten og konsekvensene av den nye GSvegen på avrenning in totalt nedbørfeltet er ubetydelig sammenlignet med flom fra det naturlige
nedslagsfeltet.
Kapasiteten til stikkrenner under FV632 og Rørosbanen er ikke tilstrekkelig ved 200-årsflom.
Flommene passerer igjennom stikkrenne for antatte innløpshøyder kote +79,5 og kote +79 ved
stikkrenne under FV632, men det oppstår oppstuvning på oppstrøms side og det finnes ingen
ekstra kapasitet i form av frispeilstrømning i stikkrenne.

6 USIKKERHET
Kvaliteten på vannlinjeberegningene avhenger av en godt kalibrert vannlinjeberegningsmodell.
I dette tilfellet er modellen ikke kalibrert ut fra observerte vannstander da det ikke er registrert
vannstander i forbindelse med flomvannføringer.
Nøyaktighet i tverrprofiler, innløps- og utløpshøyde av stikkrenne, avstand mellom tverrprofiler,
usikkerhet i estimat av ruhet og helning er blant de viktigste usikkerhetsfaktorene.
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Vedlegg 1: IVF-kurver
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DETALJREGULERING FOR KRYSSLØSNING FRØSETVEGEN
PLANID 50272018002
Planbestemmelser

Behandling 1. gang i NPM – utvalg:

12.11.2018

Offentlig ettersyn og høring:

07.12.2018 - 21.02.2019

Behandling 2. gang i NPM – utvalg:

26.08.2019

Sluttbehandling i kommunestyret:

10.10.2019

Bestemmelsene er sammen med arealplankart juridisk bindende for framtidig arealbruk.

1.

AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak, datert
11.04.2018, sist endret 14.06.2018.

2.

FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN (§ 12-5)

Området reguleres til følgende formål jf. plan- og bygningsloven § 12-5:
 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg (o_SKV)
Gang- og sykkelveg (o_GS)
Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG)

3.

FELLESBESTEMMELSER

3.1
Tekniske detaljplaner
Teknisk detaljplan for opparbeidelse av kjøreveg og gang-/sykkelveg, og sidearealer, samt
nødvendig omlegging av teknisk infrastruktur skal være godkjent av kommunen før søknad om
igangsetting.

3.3
Offentlig veganlegg
Areal merket o_ på plankartet skal være offentlig.

4.

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (§12-5
nr. 2)

4.1

Samferdselsanlegg

Kjøreveg og gang-/sykkelveg skal opparbeides som vist på plankartet. Teknisk plan, GS-veg,
C001, sist revidert 21.03.18, skal være retningsgivende for utforming av anlegget.

399

4.2
Annen veggrunn - grøntareal
Sidearealer skal tilsås og beplantes eller opparbeides med veidekke tilpasset omgivelsene og
utføres samtidig med veganlegget.
Fjellskjæringer skal sikres mot steinsprang i henhold til ingeniørgeologisk notat, jf. §5.3.
Terrengsprang skal sikres med rekkverk i henhold til TEK 17 § 8-3 og 12-15

5.

VILKÅR FOR GJENNOMFØRING (§12-7 nr. 2)

5.1
Krav til bygge- og anleggsfasen
Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal
følge søknad om igangsetting. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport,
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, renhold og støvdemping og støyforhold.
Det skal etableres rutiner for bruk og lagring av olje/diesel. Det skal også etableres plan for
håndtering av eventuelle uønskede hendelser med denne type produkter.

5.2
Tilstandsvurdering og vibrasjonsmåling av bebyggelse
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak som innebærer sprengningsarbeider innenfor
planområdet skal det foreligge fagkyndig tilstandsvurdering av nabobebyggelsen.
Bebyggelsen innenfor minimum følgende eiendommer skal besiktiges og tilstandsregistreres:
Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/48, 3/17, 3/58, 3/20, 3/19, 3/174, 3/5, 3/62.
Minimum følgende eiendommer skal benyttes som målested for vibrasjoner: Gnr/Bnr: 3/24,
3/13, 3/5.

5.3
Ingeniørgeologi
Notat for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget skal foreligge sammen
med søknad om tiltak som berører grunnen. Notatet skal identifisere eventuelle grunnarbeider
som krever ingeniørgeologisk kontroll av gjennomføring. Terrengutformingen skal
gjennomføres i tråd med anbefalingene i notatet.
Notat må redegjøre for funksjon og ømtålighet for senket grunnvannstand for energibrønn
innenfor eiendom 3/24.
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6.

REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§12-7 nr. 10)

6.1
Ferdigstilling av berørte arealer
Sidearealer på naboeiendommer som blir berørt skal istandsettes til opprinnelig stand og i
henhold til teknisk detaljplan, etter endt anleggsperiode og senest 1 år etter ferdigstilt veganlegg.

6.2

Flytting av lavspentledning til Frøsetvegen 1 og 3.

Før igangsettingstillatelse for bygging av gang- og sykkelvei gis skal lavspentledninger til
Frøsetvegen 1 og 3 fjernes eller flyttes.

Vedlegg til bestemmelsene:
1. Teknisk plan GS-veg, C001, sist revidert 21.03.18
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FORORD
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1

BAKGRUNN

Planforslaget er innsendt av Asplan Viak AS som plankonsulent på vegne av Midtre
Gauldal kommune, Enhet for Eiendom og kommunalteknikk v/ Anders Nordmo som
forslagsstiller.
Planforslaget gjelder nederste del av Frøsetvegen, boligeiendommen Frøsetvegen 1, samt
deler av tilgrensende boligeiendommer (se planavgrensning og liste over berørte
eiendommer nedenfor).
Navnet på planen er: Reg. 2018xx - Reguleringsplan Kryssløsning Frøsetvegen – Fv 632.
Planmaterialet består av følgende dokumenter:









Plankart
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Vegtegninger (plan og profil)
Geologisk notat
Hydrologisk notat
ROS-analyse
Samlede merknader

Planavgrensning

Berørte eiendommer:
Eiendommene som berøres av tiltaket er følgende:
3/1, 3/13, 3/19, 3/24, 3/279, 1632/2.
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1.1

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å bedre trafikksikkerhet for myke trafikanter langs Frøsetvegen
og ved kryssing av Fv 632. Tiltaket er ment å oppfylle rekkefølgekrav § 1.1.4. h) til
boligfelt «B-F3» i Støren kommunedelplan.

1.2

Forholdet til overordnede planer

Planområdet ligger innunder Kommunedelplan Støren, vedtatt 23.06.2014. Det foreløpig
avgrensede planområdet er i denne planen vist som eksisterende boligformål, vegformål og
kombinert bebyggelse og anleggsformål. Området er nevnt i rekkefølgekrav § 1.1.4. h):
Atkomst / veikryss ved Frøseth (fylkesveg og kommunal veg) må utbedres først før B-F3 kan
utvikles.

Utsnitt fra Midtre Gauldal kommunes planarkiv – gjeldende kommunedelplan.

1.3

Forholdet til eksisterende reguleringsplan

Det aktuelle området er i hovedsak ikke regulert i detaljplan, men har tilgrensende planer i
nord og sør.
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Utsnitt fra Midtre Gauldal kommunes planarkiv – gjeldende detaljplaner.

Nord for planområdet gjelder reguleringsplan Frøset byggefelt, stadfestet 12.10.1975. Planen
regulerer Frøsetvegen med 5 m kjørebane og 2 m bredt langsgående fortau. Dagens
veianlegg har tilsvarende utførelse.
Sør for planområdet gjelder den reguleringsplan Bakketun, vedtatt 14.12.2017. Planen
regulerer langsgående fortau på sørsiden av Fv 632. Fortauet er ikke opparbeidet, men
ligger som rekkefølgekrav for boligbebyggelsen innenfor planen.
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2

BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1

Beliggenhet/ stedlige forhold

Situasjonsplan – planavgrensning vist.

2.2

Dagens bruk og tilstøtende arealbruk og form

Planområdet er på ca 2,6 daa. Frøsetvegen 1 (gnr/ bnr 3/7) er i dag bebygd med én bolig.
Eksisterende boligbygning er trolig fra 1950-tallet og har et grunnareal på ca 150 m2.
Bygningen er i 2 etasjer med saltak. Boligeiendommen er kjøpt av Midtre-Gauldal kommune.
Naboskapet består av småhus i form av eneboliger. Alle boliger har direkte utkjøring i
Frøsetvegen.

2.3

Landskap

Arealet befinner seg i bunnen av en markert terrengformasjon som stiger opp fra Fv 632 og
oppover mot Frøset. Terrenget langs fylkesveien veksler mellom å være skrånende og med
bratte bergskjæringer. Det er tett vegetasjon langs Fv 632.
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Flyfoto – planavgrensning vist.

2.4

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke kjent at det er registrert kulturminner eller naturverdier på eller inntil planområdet.
Boligen er ikke registrert i SEFRAK.

2.5

Rekreasjonsverdi og barns interesser

Det er ikke kjent at arealene har noen funksjon som felles lekeareal/ turområde i dag.
Krysset er del av barns skolevei og er i dag ansett som trafikkfarlig. Se pkt. 2.6.

2.6

Trafikkforhold

Fv 632 er opparbeidet i 5,5 m bredde og har fartsgrense 40 km/t gjennom kryssområdet. Øst
for krysset reduseres vegbredden til 4,5 m. Langs sørsiden av Fv 632 går gang- og sykkelvei
med 2,5 m bredde. Denne avsluttes ved avkjøringen til Frøsetveien. Frøsetveien har 30 km/t
fartsgrense og er opparbeidet i 5 m bredde med langsgående 2m fortau. Her krysser gående
over med et fotgjengerfelt. Situasjonen oppfattes som trafikkfarlig på grunn av følgende
forhold:
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-

Kryssing av fotgjengere rett etter sving for trafikk kjørende østover
Kryssing av fotgjengere i bunnen av bratt bakke for trafikk kjørende vestover ned
Frøsetvegen
Uklar kryssutforming og uklar vikeplikt for møtende biler som begge kjører vestover
langs Frøsetvegen og Fv 632.

e
Frøs

tvege

n

3

Fv 632

2

Fv 632

1

Fv 632

Dagens fotgjengerkryssing

Fartshump

Bilde 1 Gatebilde av krysset i Fv632 - sett østover
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Bilde 2 Gatebilde fra Fv 632 - sett østover – fotgjengerovergangen skimtes lengre bak

Bilde 3 Gatebilde av krysset i Frøsetvegen - sett vestover
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2.7

Grunnforhold

I følge NGUs berggrunnskart (1:250 000-kartet) er det grå og svart fyllitt og kvartsitt i
området. Like sør for planlagt gang- og sykkelveg ligger Folstad steinbrudd som er kjent som
et godt Trondhjemitt-brudd. Trondhjemitt er en tonalitt, men kan også sammenlignes med en
lys granitt.
Befaringens observasjoner viser en omdannet bergart som stedvis er skifrig og sterkt
forvitret. Berget fremstår uten sammenhengende struktur og med varierende
sprekkeretninger og fall. Dette er typisk karakteristikk på fyllitt. I en bergskjæring ved
profilnummer 30-40 observeres en lysere bergart som vurderes som kvartsitt.

2.8 Løsmasser
I følge NGUs løsmassekart ligger det forvitringsmateriale, usammenhengende eller tynt
dekke over berggrunnen. Forvitringsmateriale er løsmasser dannet på stedet ved fysisk eller
kjemisk nedbryting av berggrunnen. Det er ofte grunnlendt med flere fjellblotninger.
Observasjoner fra befaringen viser at det er lite løsmasser i områder, flere blotninger og
trolig tynt løsmassedekke. Det er noe usikker løsmassedybde bak eksisterende støttemur
(muren rives i forbindelse med ny gang- og sykkelveg).

2.9 Tekni
sk
infrastrukt
ur
Energiforsynin
g
Lavspentkabler
som leverer
strøm til
Frøsetvegen 1
og 3 krysser Fv
632 i
kryssområdet.
Disse må trolig
legges i

Løsmassekart - http://geo.ngu.no/kart/arealisNGU/.

bakken eller flyttes.
Gatelys står langs sørsiden av Fv 632 og på sørsiden oppover Frøsetvegen.
Vann- og avløp

Prosjektet kommer ikke i konflikt med kommunale vann- og avløpsledninger som ligger i
Frøsetvegen.
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2.10

Forholdet til jernbane

Jernbanelinjen går ca 30 m sørvest for området det planlegges terrenginngrep.
Jernbanelinjen ligger på ca kote 70, dvs 12 m lavere enn laveste nivå i planområdet.
Avrenning av overvann fra gang- og sykkelvei ledes ned til stikkrenne under jernbanen.
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3

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

3.1

Planlagt arealbruk

Området er delt inn i følgende formål, jfr plan- og bygningslovens § 12 - 5:
Samferdsel og teknisk infrastruktur:
Kjøreveg (o_SKV)
Gang- og sykkelvei (o_GS)
Annen veggrunn - grøntarealer (o_AVG)

Formål

Kjøreveg

Gang- og
sykkelvei

Annen
veggrunn

Planområdet

Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Areal m2

383 m2

573 m2

2099 m2

3055 m2

Tabell 1 Arealoversikt formål
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3.2

Trafikkløsninger og veg

Tiltaket innebærer en oppstramming av kryss mellom Frøsetvegen og Fv 632 og bygging av
170 meter ny GS-veg. For Frøsetvegen vil det ikke bli noen endringer i stigningsforhold.
For oppstramming av kryss foreslås det en overkjørbar dråpeøy i Frøsetvegen samt at vegen
trekkes litt nordover mot ny GS-veg. Det foreslås også et overkjørbart felt for høyresvingende
større kjøretøy som kommer ned Frøsetvegen og skal inn på Fv 632. Det er i dag ikke mulig
for større kjøretøy med venstresving og nytt tiltak vil heller ikke muliggjøre dette.
Overkjørbare felt vil virke fartsdempende og vil for personbiltrafikken gi et bedre
kjøremønster, samt bedre siktforholdene.
GS-vegen vil medføre bergskjæringer og en støttemur fra profil 15 – 70. Støttemuren gjør det
mulig å stramme opp krysset og gi en bedre vinkel på påkoblingen til fylkesvegen. GS-vegen
vil ha en totalbredde på 3,5 meter (3 meter asfalt med 0,25 m grusskulder på hver side).
Tiltaket bedrer siktforholdene til kryss og ny gangfeltkryssing.

Frøsetvegen

Fv 632
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3.3

Ingeniørgeologisk vurdering

3.3.1

Ingeniørgeologisk notat

Det er utarbeidet geologisk notat (vedlegg) som redegjør for grunnforhold og geologisk
vurderinger. Det er sikret i bestemmelsene at det ved søknad om tiltak som berører grunnen
skal foreligge et notat for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget.
Notatet skal identifisere eventuelle grunnarbeider som krever ingeniørgeologisk kontroll av
gjennomføring. Terrengutformingen skal gjennomføres i tråd med anbefalingene i notatet.

3.3.2

Skred

Risikoakseptkriteriet vurderes oppfylt for gang- og sykkelvegen, hvor årlig sannsynlighet for
skred på veg ikke må overskride 1/10.
Vurdering av skredrisiko er beskrevet i vedlegg «Geologisk notat».

3.3.3

Bergsikring

Bergkvaliteten ble på befaringen vurdert som dårlig. Berget er sterkt omdannet og stedvis tett
oppsprukket. Sprekkesettene S1 og S2 er vertikale og har ingen glideplan ut mot veg.
Foliasjonen F1 har fall mot vest og skjærer bergskjæringen med ca. 45 grader og medfører
heller ingen fare for plane utglidninger. Stabilitetsproblem i bergskjæringen vurderes å være
knyttet til nedfall av enkeltblokker og eventuelt småfallent berg.
Det må forventes installering av bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt med bergbolter og steinsprangnett. Det skal benyttes fullt
innstøpte bolter med korrosjonsbeskyttet materiale. Steinsprangnettet skal også installeres
med korrosjonsbeskyttet materiale.

3.3.4

Tilstandsvurdering

Bygninger og konstruksjoner som antas å bli påvirket av sprengningsarbeidet skal besiktiges
før arbeidet igangsettes og etter at arbeidet er utført. Før det gis igangsettingstillatelse for
tiltak som innebærer sprengningsarbeider innenfor planområdet skal det foreligge fagkyndig
tilstandsvurdering av nabobebyggelsen.
Bebyggelsen innenfor minimum følgende eiendommer skal besiktiges og tilstandsregistreres:
Gnr/Bnr: 3/24, 3/13, 3/48, 3/17, 3/58, 3/20, 3/19, 3/174, 3/5, 3/62.
Minimum følgende eiendommer skal benyttes som målested for vibrasjoner: Gnr/Bnr: 3/24,
3/13, 3/5.
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3.4

Universell utforming, krav til UU, hvordan løses universell
tilgjengelighet

Fortau oppover Frøsetvegen har i dag en bratt stigning på ca 1:8. Det partiet som nå
reguleres er innebærer en utslaking av stigningen til ca. 1:10 fra profil 0-100 og 1:18 til
gangfeltkryssing. Deler av strekningen er ikke i henhold til anbefalt stigning på maks.1:15
(1:12 på kortere strekninger). Dette er likevel å anse som det beste mulig stigningstallet man
kan oppnå på grunn av terrengets beskaffenhet.
Fortsettelsen av Frøsetvegen vil uansett være vesentlig brattere og anses som utilgjengelig
for manuell rullestol.

3.5

Planlagt gjennomføring

Så snart reguleringsplanen er stadfestet vil det igangsettes videre prosjektering, innhenting
av anbud og iverksetting av bygging.
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4

VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET

4.1

Stedets karakter, landskap

Visualisering fjellskjæring / gs-vei

Dagens situasjon

Rives

Visualisering fjellskjæring / gs-vei

Visualisering fjellskjæring / gs-vei – sett fra Fv 632 fra vest

Visualisering fjellskjæring / gs-vei – sett fra Fv 632 fra vest
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4.1.1

Sprengningsmetoder

På grunn av dårlig bergkvalitet og nærliggende hus kan det være aktuelt med forsiktigere
sprengningsmetoder for å unngå bakbryting av skjæringstoppen. Dette kan være tiltak som
tettere konturhull, mindre salver/ladninger og sømboring. Forbolting for å ivareta
skjæringstoppen kan også være aktuelt. Eksempelbilder av tradisjonell sprengning og
sømboring er vist i . Utseende etter sprenging er veldig avhengig av bergkvaliteten og
oppsprekkingsgrad, men man får finere skjæringsvegger ved bruk av mildere
sprengingsmetoder. Valg av sprengningsmetode må avklares i byggeplanfasen.

Tradisjonell kontursprenging

Eksisterende fjellskjæring i det aktuelle området

Eksempel på sømboring

4.2

Kulturminner og kulturmiljø

Planforslaget har ikke innvirkning for kjente kulturminner.

4.3 Forhold til krav i Naturmangfoldsloven (kap. II); naturverdier,
biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske
funksjoner
Tiltaket er planlagt langs en boliggate, med eneboligtomter som grenser direkte til
planforslaget. Det er således ikke et område som er viktig for biologisk mangfold eller
friluftsliv, og tiltaket anses ikke å ha noen innvirkning i forhold til dette.
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Når det gjelder Naturmangfoldsloven § 8-12 er disse vurdert i forbindelse med
reguleringsplanforslaget. Det er i DN sin naturdatabase ikke registrert viktige naturtyper og
arter, kulturlandskap eller friluftsinteresser i tilknytning til planområdet. Det er heller ikke
funnet registreringer av ”biologisk mangfold og naturverdier” i andre aktuelle databaser. Med
utgangspunkt i lokal kunnskap er det heller ikke grunn til å anta at det vil være naturmangfold
av betydning i området.

4.4

Trafikkforhold, vegforhold, trafikkøkning

Tiltaket vil ikke medføre noe endring i trafikkmengder eller mønster langs Frøsetvegen, men
vil bedre siktforhold for biler i kryssområdet. Trafikk som kommer fra vest vil få god oversikt
over kryssende fotgjengere, samt god sikt inn i kryssområdet for biler som kommer ned
Frøsetvegen og skal inn på Fv 632. Trafikk på vei ned Frøsetveien vil ikke lengre risikere å
måtte stoppe midt i bakken for fotgjengere, men vil ha god sikt fram til fotgjengerkryssingen
som flyttes ca 100 m vestover.

4.5

Barns interesser, RPR for barn og planlegging.

Fortauet og den nye kryssingen vil bidra til en sikrere skoleveg fra Frøset til Støren barne- og
ungdomsskole og Gaula vgs.

4.6

Teknisk infrastruktur, vann og avløp, flomfare

Planen har liten innvirkning på ledningsnettet i området. I forbindelse med detaljprosjektering
og gjennomføring må eksisterende ledningsnett hensyntas. Lavspentledninger til
Frøsetvegen 1 og 3 må fjernes eller flyttes.
For hensyn vedrørende virkninger for overvann, flomfare, erosjon vises til vedlagt
«Hydrologisk notat». I utgangspunktet har dagens stikkrenner under Fv632 og jernbanen for
liten kapasitet til å håndtere 200-års flom, men det planlagte tiltaket vil ikke påvirke dagens
flomveier nevneverdig og dermed gi økt flomfare/erosjon på jernbanen. Dimensjonerende
200-årsflom fra det naturlige nedbørsfeltet til stikkrenne under Rørosbanen er beregnet til:
0,35 m3/s. Økningen i flomvolum som følge av den nye gang- og sykkelveien er beregnet til
0,01m3/s (Ca 3%). For å ta hensyn til dimensjonerende 200-årsflom bør dagens 300 mm
stikkrenner under Fv632 og jernbanen erstattes med 500 mm, men dette er ikke på grunn av
den nye gang- og sykkelveien.

4.7

Økonomiske konsekvenser for kommunen

For kommunen vil det bli økonomiske konsekvenser ved opparbeidelse av ny gangveg.
Gjennomføring av tiltaket er grovt anslått å ville koste ca. 7.500.000,Tiltaket vil medføre behov for drift og vedlikehold av ca. 170 meter gang- og sykkelvei.

4.8

Avveiing av virkninger

Tiltaket innebærer et vesentlig terrenginngrep som vil kunne gi en utfordrende anleggsfase
for naboer og gjennomgående trafikk. Utbygging av fortau vil derimot bedre trafikksikkerhet
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for beboere og skolebarn i området. Utbedring av kryssområdet er en forutsetning for å
kunne bygge ut boligfeltet B-F3 i Frøsetåsen.
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5

PLANPROSESS OG INNKOMNE INNSPILL

Planarbeidet ble varslet med brev til berørte eiendommer 31.01.2018, med frist for å komme
med merknader 24.02.2018.
Oppstart av planarbeidet ble også kunngjort med
annonse i Trønderbladet 02.02.208.
Følgende innspill kom inn i perioden:

Høringsuttalelse

Plankonsulentens kommentarer

Ivaretatt?

Fylkesmannen (FM), datert
26.02.2018
FM forutsetter at det foretas en risikoog sårbarhetsanalyse i tråd med PBL
§ 4.3. Påpeker at en ren sjekkliste
uten videre beskrivelser ikke er å anse
som en ROS-analyse. I tillegg til å
vurdere risiko og sårbarhet ved endret
arealbruk skal det vurderer hvordan
fremtidige klimaendringer eventuelt vil
påvirke tiltaket.

Merknaden tas til etterretning. ROSanalyse er utarbeidet og vedlagt
planmaterialet.

X

Det er ikke mottatt merknad fra NVE
ved varsling av oppstart.
Ingeniørgeologisk vurdering av
planområdet er gjort og kommer
fram av planbeskrivelsen, og er
utredet i rapport «Planbeskrivelse.

Minner om aktsomhet for mulig
kvikkleireforekomst, samt for
oppfølging av eventuelle fareområder
viser de til Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE).
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Brit Laila Hage, Frøsetvegen 3,
datert 17.02.2018
1. Tiltaket vil berøre vann- og
kloakkledninger for
eiendommen. Stikkledninger
må legges om.
2. Tiltaket vil medføre at
strømtilførselen til
eiendommen må legges i
grunnen.
3. Topp av fjellskjæringer må
sikres. Kommunen har enda
ikke satt opp flettverksgjerde
langs fjellskrent ilagt i sak
7/1971 B Gauldal herredsrett,
s.30, Tnr. 11.3/24.- Martin
Johansen.
4. Ønsker å oppføre garasje ut
fra eksisterende tomtegrense,
og ønsker dermed ikke at ny
kryssløsning reduserer
muligheten for dette.
5. Eksisterende vei, tørrmur og
avkjørsel til eiendommen skal
være som i dag, eller
tilbakeføres etter endring. Ved
berøring av avkjørsel ønskes
gjerde i avkjørsel for å hindre
at den benyttes til lagring av
snø.
6. Tiltaket kan føre til
sprekkdannelser på bygning,
støpte utvendige plater,
utrasning av tørrmurer ved
sprenging og ønsker sakkyndig
inspeksjon før og etter utførte
arbeider.
7. Tiltaket vil medføre generell
verdiforringelse av eiendom
3/24 og 3/279.
8. Påpeker at tiltaket ikke skal
medføre kostnader for henne.

Mattilsynet, brev datert 19.02.2018
Like vest for planområdet ligger
borebrønnene til Støren vannverk,
vannverkseier Midtre Gauldal
kommune. Tiltaket vil ikke komme i
konflikt med verken kildebeskyttelsen
eller infrastruktur knyttet til distribusjon
av drikkevann i området. Tiltaket må
likevel gjennomføres slik at risikoen
for avrenning av olje/diesel i
anleggsperioden minimeres. Det bør

X
1. Problemstillingen ivaretas av
Midtre Gauldal kommune
2. Problemstillingen ivaretas av
Midtre Gauldal kommune
3. Rekkefølgekrav om sikring av
skjæring ihht TEK § 8-3 og
12-15 tatt inn i bestemmelser
4. Det fremgår ikke tydelig hvor
omtalte garasje tenkes
oppført, men tiltaket berører
bare så vidt tangere
eiendomsgrensen til
merknadshaver (ca. 50 cm
på det meste) og vil dermed
sannsynligvis ikke redusere
en potensiell mulighet for
oppføring av garasje.
5. Tiltaket vil i utgangspunktet
ikke berøre eiendommen
nevneverdig. Rekkefølgekrav
om at berørt sideareal
tilbakeføres og tilsås er ligger
inne i bestemmelsene.
6. Rekkefølgekrav om
nødvendig tilstandsvurdering
av bebyggelsen i
nærområdet før igangsetting
er tatt inn i bestemmelsene.
7. Reguleringen tar ikke stilling
til eventuell verdiforringelse
av naboeiendommer. Det
vurderes at tiltaket ikke vil
være til vesentlig ulempe for
omkringliggende
eiendommer, tvert imot vil det
føre til en mer trafikksikker og
ryddig veiløsning for alle som
ferdes i og langs
Frøsetvegen.
8. Tiltaket vil ikke medføre
kostnader for
merknadsskriver.
Retningslinje om disse hensyn er tatt
inn i bestemmelsen om krav til
anleggsperioden.
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derfor etableres rutiner for bruk og
lagring av olje/diesel. Det bør også
etableres plan for håndtering av
eventuelle uønskede hendelser med
denne type produkter.
Sametinget, brev datert 02.02.2018
Uttaler seg mht samiske kulturminner.
De ser det som lite sannsynlig at det
finnes automatisk freda, samiske
kulturminner i tiltaksområdet. De har
derfor ingen spesielle
kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget. De minner om den
generelle aksomhetsplikten, og mener
denne bør nevnes i
reguleringsbestemmelsene.

Følgende foreslåtte tekst er tatt inn i
bestemmelsene:
Kulturminner og
aktsomhetsplikten.
Dersom det under arbeid oppdages
spor etter eldre aktivitet, må en
umiddelbart stanse arbeidet og gi
beskjed til Sametinget og
fylkeskommunen, jf lov om
kulturminner § 8.

Bane NOR SF, brev datert
14.02.2018
Rørosbanen er av nasjonal betydning,
spesielt med hensyn til godstrafikken
mellom Trøndelag og Østlandet. Bane
NOR er opptatt med å sikre
mulighetene for videre utvikling.
De ønsker at det ved offentlig ettersyn
foreligger en fagkyndig beskrivelse av
om det planlagte tiltaket kan føre til at
jernbanen utsettes for økt fare for
flom-, erosjons- og skredskader.
Endrede dreneringsveier og/eller
periodevis økning i vann mot
jernbanen må vurderes. Sikkerhet må
være tilstrekkelig både i anleggsfasen
og permanent. Eventuelle
risikoreduserende tiltak må beskrives
og sannsynliggjøres gjennomførbare.
De viser for øvrig til krav og veileder
for planlegging i nærheten av
jernbanen.

I utgangspunktet har dagens
stikkrenner under Fv632 og
jernbanen for liten kapasitet til å
håndtere 200-års flom, men det
planlagte tiltaket vil ikke påvirke
dagens flomveier nevneverdig og
dermed gi økt flomfare/erosjon på
jernbanen. Dimensjonerende 200årsflom fra det naturlige
nedbørsfeltet til stikkrenne under
Rørosbanen er beregnet til: 0,35
m3/s. Økningen i flomvolum som
følge av den nye gang- og
sykkelveien er beregnet til 0,01m3/s
(Ca 3%). For å ta hensyn til
dimensjonerende 200-årsflom bør
dagens 300 mm stikkrenner under
Fv632 og jernbanen erstattes med
500 mm, men dette er ikke på grunn
av den nye gang- og sykkelveien.

Trøndelag fylkeskommune, brev
datert 06.02.2018
Det vurderes som lite sannsynlig at
planen vil komme i konflikt med
automatisk fredede kulturminner. De
minner om at prinsippene for
universell utforming skal ivaretas i
planleggingen og kravene til det
enkelte byggetiltak. Det samme
gjelder hensynet til barn og unges
oppvekstvilkår.

Merknad tas til etterretning.

Gauldal nett, epost datert
05.02.2018

Planmaterialet blir sendt på høring til
merknadsstiller.
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Gauldal Nett opplyser om at de har
kabler og rørføringer i
reguleringsområdet og ber om å få bli
holdt orientert om videre saksgang.
Statens Vegvesen (SVV), brev
datert 15.02.2018
SVV presiserer at de mener
planforslaget ikke vil svare ut hele §
1.1.4 h) i kommunedelplan for Støren,
da den ikke omfatter kryss og
kjøreveien, men kun en omlegging av
fortau/gang- og sykkelvei. De mener
det vil være nødvendig med tiltak på
selve krysset. De påpeker for øvrig at
de synes foreløpig løsning ser litt vel
omfattende ut. De ønsker gjerne å
bistå med råd i det videre arbeidet ved
behov.

Det ble 13.03.2018 avholdt
arbeidsmøte med SVV der det ble
presentert historikken i hvilke
løsninger for ombygging av
Frøsetvegen som er undersøkt. Det
var enighet i møtet om at skisserte
løsning vil ha positiv effekt på
siktforholdene i tillegg til at flytting av
overgangen vil gi en tryggere
fotgjengerkryssing, og at dette trolig
kunne vurderes å være tilstrekkelig
for å svare ut rekkefølgekravet §
1.1.4 h) i kommunedelplanen for
Støren. Det ble oppfordret til å se på
oppstramming av vegkrysset også,
men det var enighet om at de mer
omfattende løsningene med flytting
av avkjørsel og store terrenginngrep
i Frøsetåsen var unødvendig
omfattende og kostbare løsninger.
Planforslaget er resultat av
bearbeiding gjort etter arbeidsmøtet
med SVV.
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kommunalteknikk for å utarbeide reguleringsplan for fortau og kryssløsning for krysset
Frøsetvegen – Fv 632. Området er nevnt i rekkefølgekrav Støren kommunedelplan § 1.1.4.
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1.2 Formålet med ROS-analysen
Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er å utarbeide et grunnlag for
planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den ordinære
planleggingen i kommunen. Analysen bidrar til å gi økt kunnskap og bevissthet rundt
beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum forøvrig.
I følge plan- og bygningslovens § 3-1 skal planer etter loven bl.a. ”..h) fremme
samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.” Hovedformålet med bestemmelsen er å unngå utbygging
i områder særlig utsatt for flom, ras, skred, radonstråling, akutt forurensning mv.
For å kunne redusere omfang og skader av uønskede hendelser, slik som uhell, ulykker,
driftsstans og katastrofer, er det en forutsetning at man først kartlegger risiko og sårbarhet.
Risikomatrisen bidrar til å påpeke hvilke områder det er behov for å iverksette eventuelle
avbøtende tiltak for. ROS-analysen har i så måte en viktig praktisk verdi i gjennomføringen
av planen. I plan- og bygningsloven skal risikoforhold vises i planene som hensynssoner,
med bestemmelser for hvilke hensyn som skaltas i sonen. Bestemmelsene kan gi eksempel
på tiltak for å redusere risiko, som for eksempel sikring før utbygging eller krav om videre
utredning og detaljanalyse.

METODE
Analysen er gjennomført med egen sjekkliste basert på krav i NS5814 og rundskriv fra DSB1.
Analysen er basert på foreliggende skisse til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i
sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen” Aktuelt?”
og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:





Svært sannsynlig (4) – kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede; en hendelse
har stort omfang.
Sannsynlig (3) – kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig); en hendelse har middels stort
omfang.
Mindre sannsynlig (2) – kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år); en hendelse har lite
omfang.
Lite sannsynlig (1) – det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert
100. år; en hendelse har marginalt omfang.

1

Samfunnssikkerhet i plan- og bygningsloven. Temaveileder (2011). Samfunnssikkerhet i
arealplanlegging. Kartlegging av risiko og sårbarhet (2011).
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Kriteriene for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser:
Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning mm

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre
til skade dersom
reservesystem ikke
fins

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlingskrevende skade

System settes ut av
drift over lengre tid;
alvorlig skade på
eiendom

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller varig
mén; mange skadd

Langvarig miljøskade

System settes varig ut
av drift; uopprettelig
skade på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvens er gitt i tabell 1.
Tabell 1: Matrise for risikovurdering
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
12

4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig



Hendelser i røde felt: Umiddelbare tiltak nødvendig.



Hendelser i oransje felt: Tiltak nødvendig.



Hendelser i gule felt: Overvåkes; tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte.



Hendelser i grønne felt: Tiltak vanligvis ikke nødvendig.

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.
Asplan Viak AS v/Bjarte Lykke har gjennomført analysen, på grunnlag av dokumentasjon
som er framskaffet i planprosessen og kilder som er angitt i kap 5.
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IDENTIFIKASJON AV UØNSKEDE HENDELSER, RISIKO OG
TILTAK
Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Naturrisiko
Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Erosjon

Nei

2.

Steinskred; steinsprang

Nei

Sannsy
nlig

Alvorlig

3.

Snø-/isskred

Ja

Lite
sannsyn
lig

Alvorlig

4.

Løsmasseskred/kvikkleireskred

Nei

5.

Sørpeskred

Nei

6.

Flyteskred

Nei

7.

Elveflom

Nei

8.

Isgang

Nei

9.

Tidevannsflom

Nei

10. Havnivåstigning; stormflo

Nei

11. Overvannsflom

Nei

12. Klimaendring; økt nedbør

Nei

13. Radongass

Nei

14. Vindutsatt

Nei

15. Nedbørutsatt

Nei

Tiltaket innebærer nye
fjellskjæringer som vil kunne
øke faren for steinsprang.
Det må forventes installering
av bergsikring for å hindre
nedfall av stein på gang- og
sykkelvegen. Det er aktuelt
med bergbolter og
steinsprangnett.
Planområdet ligger innenfor
Aktsomhetsområde for
snøskred, men risikoen
vurderes som svært liten.
Tiltaket øker derimot ikke
risiko for at mennesker skal
utsettes for risiko for
snøskred.
Under marin grense, men
ingen registrerte
kvikkleireområder i
nærheten

Utenfor aktsomhetsområde
flom.
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

16. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare

Nei

17. Skog- eller gressbrann

Nei

Ikke aktuelt

18. Annen naturrisiko

Nei

Ingen kjente

Sårbare naturområder og kulturmiljøer mm
Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
19. Sårbar flora

Nei

Ingen kjente

20. Sårbar fauna/fisk/Vilt

Nei

Ingen kjente

21. Naturvernområder

Nei

Ikke aktuelt

22. Vassdragsområder

Nei

23. Automatisk fredete
kulturminner og -miljøer

Nei

Ikke aktuelt
Tiltaket gir ingen direkte
konflikt med kjente
automatisk fredete
kulturminner eller miljøer.
Aktsomhetsplikten vil fortsatt
gjelde for tiltaket og sikres i
bestemmelsene: Dersom det
under anleggsarbeid eller
annen virksomhet i
planområdet oppdages
automatisk fredete
kulturminner, skal arbeidet
stanses umiddelbart og
kulturminnemyndighetene
varsles jamfør Lov om
kulturminner § 8 annet
ledd.

24. Nyere tids kulturminne/-miljø

Nei

25. Viktige landbruksområder
(både jord-/skogressurser og
kulturlandskap)

Nei

Ikke aktuelt

26. Parker og friluftsområder

Nei

Ingen parker i nærheten av
planområdet

27. Andre sårbare områder

Nei

Ingen kjente

Teknisk og sosial infrastruktur
Kan planen/tiltaket få konsekvenser for strategiske områder og funksjoner:
28. Vei, bru, kollektivtransport,
knutepunkt

Nei

29. Veg, bru, kollektivtransport,
knutepunkt – i anleggsfasen

Nei

30. Havn, kaianlegg, farleder

Nei

31. Sykehus/-hjem, andre inst.

Nei

32. Brann/politi/ambulanse/
sivilforsvar/beredskap/
utrykningstid mm

Nei

33. Svikt i kritiske
samfunnstjenester knyttet til

Nei

Ingen større institusjoner i
umiddelbar nærhet
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Hendelse/Situasjon
kraftforsyning, telenett,
renovasjon, transport eller
annen forsynings- og
beredskapsfare eller medføre
slik svikt

Aktuelt?

34. Vannforsyning og avløpsnett

Nei

35. Forsvarsområde

Nei

36. Jernbane

Nei

37. Tilfluktsrom

Nei

38. Annen type fjellanlegg

Nei

39. Område for idrett/lek

Nei

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

Ingen kjente
Lite
sannsyn
lig

Alvorlig

Overvann fra området har
avrenning via stikkledning
under jernbanen. Økningen i
vannmengde (ved 200årsflom) som følge av tiltaket
er beregnet å være på
0,01m3/s (tilsvarer 3%
økning) og vurderes dermed
å være ubetydelig.
Stikkledning under
jernbanen bør uavhengig av
tiltaket skiftes ut fra 300mm
til 500 mm.

Virksomhetsrisiko
Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:
40. Støybelastning i/ved
planområdet (inkl trafikk)

Nei

41. Støv/luftforurensning

Nei

42. Forurensning av grunn

Nei

43. Kilder til akutt forurensning
i/ved planområdet

Nei

44. Kilder til permanent
forurensning i/ved
planområdet

Nei

45. Endring i grunnvannsnivå

Nei

46. Fare for forurensning til
sjø/vassdrag

Nei

47. Høyspentlinje
(elektromagnetisk stråling)

Nei

48. Skog-/lyngbrann

Nei

49. Dambrudd

Nei

Ingen kjente

50. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

Ingen kjente
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak

51. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc

Nei

Ingen kjente

52. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

53. Renovasjon/område for
avfallsbehandling

Nei

Ingen kjente

54. Oljekatastrofeområde

Nei

Ingen kjente

55. Påvirkning på eksisterende
grunnforhold

Nei

Ingen kjente

Transport - er det risiko for:
56. Ulykke med farlig gods

Nei

57. Begrenset tilgjengelighet til
området pga vær/føre

Nei

Trafikksikkerhet – er det risiko for:
58. Ulykke med gående/syklende

Ja

Mindre
sannsyn
lig

Alvorlig

Tiltaket flytter dagens
kryssing fra en uoversiktlig
plassering til en mer
oversiktlig og trafikksikker
kryssing.

59. Ulykke i av-/påkjørsler

Nei

60. Andre ulykkespunkt langs
veg eller jernbane

Nei

61. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

62. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

Ingen kjente

63. Annen virksomhetsrisiko

Nei

Ingen kjente

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
64. Støy i anleggsfasen

Ja

Sannsy
nlig

Ubetyde
lig

Anleggsvirksomhet vil
omfatte en del støyende
virksomhet. Bestemmelsene
sikrer at støyende
anleggsvirksomhet
avgrenses til spesielle
tidspunkt på døgnet.

65. Vibrasjoner i anleggsperioden

Ja

Mindre
sannsyn
lig

Alvorlig

Det er aktuelt med
sprengning i berg. Det vil
være behov for bistand av
ingeniørgeolog for å sikre at
rystelser ikke vil ha
konsekvenser for
nabobebyggelsen.

66. Trafikkstans i
anleggsperioden

Ja

Sannsy
nlig

Mindre
alvorlig

Bygging av tiltaket
forutsetter trolig periodevis
stenging av Fv 632 på grunn
av sprengningsarbeid. Veien
er eneste tilkomstvei for
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kilde/Kommentar/Tiltak
Frøsetåsen, så stengning
må være kortvarig og legges
utenom tider med stor
trafikk.

Etter gjennomført identifisering av uønskede hendelser for det aktuelle planområdet, er hver
hendelse gitt en sannsynlighet for å inntreffe og konsekvensen hendelsen vil ha gitt at den
inntreffer. Resultatene av dette er gjengitt i risikomatrisen nedenfor. Tallene i matrisene
tilsvarer id-nummeret for hendelsene (se Tabell 2).

Tabell 3 Samlet risikovurdering*
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

64

66

2

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

58, 65

2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
*Nr. av hendelse/situasjon i tabell 3

33, 34

3, 36

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og/eller ha alvorlige til
svært alvorlige konsekvenser, krever tiltak, jf. tabell 1. Risikosituasjonen oppsummeres i
følgende kapitler.
Hendelse/situasjon

Risiko

2 Steinskred; steinsprang
3 Snø-/isskred
33 Svikt i kritiske samfunnstjenester knyttet til kraftforsyning, telenett,
renovasjon, transport eller annen forsynings- og beredskapsfare eller
medføre slik svikt
34 Vannforsyning og avløpsnett
36 Jernbane
58 Ulykke med gående/syklende
64 Støy i anleggsperioden
65 Vibrasjoner i anleggsperioden
66 Trafikkstans i anleggsperioden
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3.1 Naturrisiko
Steinskred; steinsprang
Tiltaket innebærer nye fjellskjæringer som vil kunne øke faren for steinsprang. Det må forventes installering av
bergsikring for å hindre nedfall av stein på gang- og sykkelvegen. Det er aktuelt med bergbolter og
steinsprangnett.
Bestemmelsene stiller krav til at rapport for ingeniørgeologisk undersøkelse og prosjektering av anlegget skal
foreligge sammen med søknad om rammetillatelse for tiltak som berører grunnen.

3.2 Virksomhetsrisiko
Ulykke med gående/syklende
Tiltaket flytter dagens kryssing fra en uoversiktlig plassering til en mer oversiktlig og trafikksikker kryssing. Tiltaket
medfører derfor redusert risiko for påkjørsel av gående/syklende. Tiltak som kan ytterligere sikre overgangen er
sterkere belysning ved overgang, samt heving av kryssingsområdet. Dette er ikke sikret i planbestemmelsene.

Vibrasjoner i anleggsperioden
Det kan bli aktuelt med sprengning i berg. Det vil være behov for bistand av ingeniørgeologisk kompetanse for å
sikre at rystelser ikke vil ha konsekvenser for nabobebyggelsen. Bestemmelsene sikrer en ingeniørgeologisk
vurdering av behovet for tilstandsvurdering av bolighus før og etter anleggsperioden. Bestemmelsene sikrer at det
utarbeides plan for anleggsfasen som fastsetter tider for når det tillates støyende virksomhet.

Trafikkstans i anleggsperioden
Bygging av tiltaket forutsetter trolig periodevis stenging av Fv 632 på grunn av sprengningsarbeid. Veien er
eneste tilkomstvei for Frøsetåsen og områdene innover langs Fv 632, så stengning må være kortvarig og legges
utenom tider med stor trafikk. Bestemmelsene sikrer at det plan for anleggsfasen redegjør for behovet for
stengning av Fv 632/Frøsetveien.

KILDER
Geologisk notat
Hydrologisk notat
https://atlas.nve.no/
Opplysninger som framgår av planbeskrivelsen.
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Klage i sak 26/19, vedtak om planovergangstiltak
Dokumenter i saken:
1 I Utfyllende klage i sak 26/19, vedtak om
planovergangstiltak Støren
2 S Klage i sak 26/19, vedtak om planovergangstiltak

Advokatfirmaet Nidaros DA

Vedlegg
1

Utfyllende klage i sak 26/19, vedtak om planovergangstiltak Støren

Ingress
Eilif Peder Folstad, eier av gbnr 1/4 i Midtre Gauldal har i rett tid, men da uten spesifikke
anførsler, påklaget kommunestyrets vedtak i sak 26/19 om reguleringsplan for
planovergangstiltak (nasjonal arealplan-ID 50272016006).
Det ble samtidig søkt om forlenget frist for inngivelse av utdypende klageanførsler. Slik frist ble
innvilget og satt til 21.08.2019.
I brev av 19.08.2019, innkommet 21.08.2019 har advokat Sigve Seime Stokka så fremlagt
klagers konkrete anførsler i saken (se vedlegg 1).
Det er i den sistnevnte, spesifiserte klagen også begjært oppsettende virkning, fvl. § 42.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok kommunestyret i Midtre Gauldal
20.06.2019 sak 26/19 Reguleringsplan Planovergangstiltak Støren (nasjonal arealplan-ID
50272016006). Det er dette vedtaket som nå er påklagd.
Av rådmannens innstilling i nevnte sak fremgår bl.a. at det er innkommet flere merknader fra
både private og offentlige parter, og alternativ som bro og kulvert med annen plassering har vært
vurdert, men ikke funnet kostnadsmessig realistisk.
Rådmannens vurderinger i 26/19 omfattet også helt eksplisitt at samfunnssikkerheten anses
viktigere enn ulempene for enkelte grunneiere og andre brukere. Samtidig fremhevet rådmannen
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et flertall grunner for at det er viktig med tilrettelegging for den sannsynlige etableringen av nytt
jernbane- verksted øst for jernbanelinja.
Rådmannens vurderinger – som kommunestyret gjennom vedtaket sluttet seg til – innebar
dermed en prioritering både av samfunnssikkerhet, av næringsutvikling/samfunnsøkonomi og
styrking av kollektivtrafikkens regionale og miljøvennlige rolle.
Det følger av dette at selv om selve reguleringsplanen i alle hovedtrekk tilsvarer det forslaget
(nasjonal arealplan-ID 16482016006) kommunestyret ikke godkjente i 2016, er nye, svært tungtveiende hensyn kommet til.
Klagers anførsler
Advokat Seime Stokkas brev av 19.08.2019 fremlegges som dokument i saken. Rådmannen oppfatter i hovedsak klagers anførsler dithen at klager i hovedtrekk:
 mener plan- og bygningslovens § 12-11 ikke gir grunnlag for ny behandling av
det samme planforslaget som tidligere er vedtatt selv om planformålet er
utvidet.
 hevder konsekvensutredning iflg. plan- og bygningslovens § 4-2, 2. ledd er
påkrevd.
 anser at nesten alle hans opprinnelige merknader ikke er vurdert i nødvendig
utstrekning, jfr. plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledds 2. pkt.
 nå har ytterligere innvendinger mot/merknader til planforslaget, særlig knyttet
til økt trafikk som følge av utvidet planformål.
 subsidiært mener det i hver fall skulle ha vært knyttet vilkår til vedtaket,
spesifikt om at det nye hovedformål som begrunner løsningen faktisk
gjennomføres, og om vilkår/føringer i planen for å minimere konsekvensene
for klager.
 samlet sett/som konklusjon anser at Midtre Gauldal kommune ikke har oppfylt
kravet i fvl. § 17 om best mulig opplysning av saken.
 begjærer oppsettende virkning, fvl. § 42.
Vurdering
Plan- og bygningslovens § 12-11
Lovteksten gir etter rådmannens syn ikke noe klart svar på om det samme reguleringsforslag kan
tas opp til ny behandling uten en ny høringsrunde. Ved fornyet kunngjøring og behandling etter
gjennomføring av ny høringsrunde er de berørte partsinteresser uansett fullt ut ivaretatt, rent
saks- behandlingsmessig.
Plan- og bygningslovens § 4-2, 2. ledd (manglende konsekvensutredning)
Rådmannen kan ikke se at det utvidede planformålet i seg selv innebærer et krav om
konsekvens- utredning. Tiltaket har – selv om formålet er utvidet – fortsatt ikke et omfang som
etter rådmannens syn utløser et lovkrav om konsekvensutredning.
Det er nemlig ikke den nå aktuelle planen som evt. kan få så omfattende virkninger at det utløser
et slikt krav, men derimot den fremtidige planen som det utvidede formål for den nå aktuelle
plan legger til rette for.
Konsekvensutredning nå – i realiteten av de mulige konsekvenser av et annet, ennå ikke
igangsatt planarbeid – vil følgelig være prematur, og dermed ikke hjemlet i plan- og
bygningslovens § 4-2, 2. ledd.
Plan og bygningslovens § 12-12, 1. ledds 2. pkt. og fvl. § 17
Hverken av fvl. § 17 eller § 12-12, 1. ledds 2. pkt. kan det utledes plikt for kommunen til i detalj
å gjennomgå alle merknader som kommer inn gjennom den høringsrunden som inngår i en planprosess.
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Rådmannen er av den oppfatning klagers merknader – som også var inntatt i sakens dokumenter
– har vært vurdert i den utstrekning loven krever. At klager hadde ønsket en mer eksplisitt og
detaljert gjennomgåelse av egne merknader, er selvsagt forståelig, men ikke hva loven krever.
Det vises også i denne sammenheng til at det i en plan som riktignok bl.a. legger til rette en (av
flere) forutsetninger for en annen, senere og mer omfattende plan ikke kan kreves full
forhåndsgjennom- gang av den senere plans konsekvenser og de eventuelle behov for
kompenserende og/eller avhjelpende tiltak som da måtte oppstå.
Fremtidige følger av den trafikkøkning etablering av en større verkstedbedrift vil innebære,
herunder hvilke ytterligere (se nedenfor under «vilkår») skade- og ulempebegrensende og
avhjelpende tiltak som må til for å ivareta både generelle krav vedr. naturmiljø, flomsone osv. og
ulemper for klager spesielt vil da måtte utredes og hensyntas.
Foreløpig er kun de virkninger som følger av selve saneringen av antall planoverganger isolert
sett aktuelle, og disse er allerede grundig vurdert gjennom saksbehandlingen i 2016, og for en
stor del allerede hensyntatt i planbestemmelsenes rekkefølgebestemmelser. Om ny gjennomgang
av disse bestemmelser, se neste deloverskrift.
Vilkår
Under tilsvarende deloverskrift i klagen fra Folstad v/adv. Seime Stokka er inntatt flere
ulikeartede anførsler. Rådmannen vil derfor behandle disse en for en.
Hvorvidt det – etter en etablering av den aktuelle verkstedbedriften – etter hvert vil være en
riktigere og mer bærekraftig prioritering å etablere en kulvert-/undregangsløsning et annet sted
enn den nå aktuelle planovergang, er ikke del av den nå aktuelle sak.
Dels er det slik at det ennå ikke ferdigstilte arbeidet med ny kommunedelplan for Støren vil innebære føringer i så måte. Dels vil en etter at en etablering faktisk har funnet sted gjøre nødvendige
erfaringer. Hvorvidt løsningen som etableres gjennom aktuell plan vil bli varig eller midlertidig,
bør etter rådmannens syn ikke gjøres til gjenstand for føringer eller vilkår i denne sak.
Samfunnsutviklingen vil alltid være dynamisk, og nye planer vil derfor komme til for å dekke de
behov som oppstår. Føringer av den type klager etterlyser hører i hovedsak til på overordnet
plannivå. Det er som hovedregel ikke ønskelig gjennom en enkelt reguleringsplan å begrense
valg- mulighetene ved et fremtidig planarbeid mer enn nødvendig. Å vedta midlertidighet i
påvente av en spesifikk, forutsatt fremtidig plan som del av en aktuell plan kan i ekstraordinære
situasjoner være riktig. Men rådmannen anser ikke nærværende plan for å være et slikt tilfelle.
Rådmannen har imidlertid funnet det riktig å gjennomgå planbestemmelsene på nytt for spesifikt
å vurdere om disse i ønskelig grad hensyntar klagers situasjon. I planbestemmelsenes § 3.7 om
«Støy», annet ledd er dette hensyn tilfredsstillende ivaretatt. En kan imidlertid ikke se at klagers
legitime ønske om skjerming mot innsyn (etter nødvendig fjerning av div. trær) og sjenerende
billys er ivare- tatt i planbestemmelsene. Rådmannen anbefaler derfor at det som ny § 3.8 vedtas
et punkt om «Lys og innsynsskjerming».
De øvrige reguleringsbestemmelser vurderes – med tillegg av nytt punkt § 3.8 – som fullt
tilfreds-stillende.
Oppsettende virkning
Rådmannen kan ikke se noe behov for oppsettende virkning for planvedtakets del. Dersom
klagen vedr. planvedtaket ikke er endelig avgjort når byggesaken kommer til behandling,
vil kommunen – etter evt. supplerende klage i denne saken – måtte vurdere å gi
byggesaksvedtaket oppsettende virking frem til avklaring av planvedtakets gyldighet.
Rådmannens innstilling
Rådmannens innstiller på følgende vedtak:
1. I reguleringsbestemmelsene føyes til sålydende ny:
§ 3.8 Lys- og innsynsskjerming
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Tiltak som bestemt i § 3.7 skal utformes slik at berørt bebyggelse også skjermes
mot direkte innsyn og sjenerende kjørelys fra motorvogner.
2. For øvrig tas klagen fra Eilif Peder Folstad ikke til følge.
3. Midtre Gauldal kommune gir ikke planvedtaket oppsettende virkning.
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Eilif

Peder Folstad, eier av gnr

Plza. San Antonio n" 28, I"
07002 Palma de Mallorca

I bnr 4 i Midtre Gauldal

kommune, har kontaktet vårt kontor
for bistand i anledning Midtre Gauldals vedtak i sak26ll9 fra2}.juni 2019, med vedtakelse av
planen Planovergangstiltak Støren - Plan ID 50272016006. Jeg viser til Folstads klage over
vedtaket fra 18. juli 2019, og kommunens svar med forlenget frist for utfyllende klage til21.
august 2019.
På vegne av Folstad kommer man med en utfyllende klage over vedtaket.

Revidering av planfra 201í/Planbeslcrivelsen stemmer ikke med planþrmålet

Man forstår det slik at kommunen har vurdert at forslaget fra2016 kunne behandles på nytt
ihht fvl $ l2-1 1.
Forslaget fra2016 gialdt arbeid med reduksjon av antall planoverganger på Dovrebanen og
Rørosbanen ved Støren sentrum. Det bærende hensyn for forslaget var da samfunnssikkerheten
ved å redusere den høye risikoen for uønskede hendelser på den aktuelle strekning.
Nærværende forslag omfatter dette, samt å etablere atkomst til fremtidig verksted for
reparasjon av persontog ved Støren stasjon. Det er opplyst at verkstedet vil kunne gi rundt 50
arbeidsplasser, og det vil bli kjørt med tungtra{ìkk på veien inn til verkstedet. Verkstedet skal
imidlertid ikke være formelt vedtatt lagt til Støren av styret i Bane NOR.

Ved forrige runde, fattet kommunen den 20. juni 2016 endelig vedtak om at den foreslåtte plan
ikke ble godkjent.
Vedtaket uttrykker
Kjgpmannsgata L9
7013 Trondheim

Telefon: +47 73 87 99 99
Org.nr.: NO 984 429 509 MVA
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<<Kommunestyret godkjenner ikke reguleringsplanþr planoverganger Støren (planlD
16482016006) med plankart datert 10.11.2015 og endring i bestemmelser datert 01.04.2016.

Overgang ved Hofsminde (PLO-RB 500.632) beholdes og erstattes med ny overgang med hel
eller halvbommer. Det bygges veg langs linja nedover fra Hofsminde for å erstatte de to
overgangene som går ut lenger nord (Stasjonsområdet PLO-DB 501.540 og lal<seovergang
PLO- DB 502.053). Veg langs linjafra Voldøyløysset nordover til Hovsminde går ut.>>

I etterkant

av vedtaket ble det avholdt et møte med Jernbaneverket den 1 1. november 2016.

Det

ble da av Jernbaneverket anmodet om ny politisk behandling, med ny alternativ løsning.
Kommunen vurderte dette og sendte svar i brev 10. februar 2017
Det fremgår av dette at følgende vurderinger ble gjort:
<<

Ko

ns

e

kv ens

for

gr unne i er :

Grunneier (gbnr. I /2 og I /a) vil få ny vei inn til tun bebyggelsen ogflere tuntrær i gårdens
hage må fiernes. Erfaring tilsier at når det først er etablert en vei i området vil dette kunne
medføre økende og uforutsette trafikkmengder etter hvert som området utvikles. Dette vil
redusere bokvaliteten på eiendommen betraktelig.
Bane Nor's behov:
Bane Nor hqr ulike interesser i og utenfor plan-området. Stenging av usilvede planoverganger,
etablering av vei, beredskapsterminal samt at det er etablert et område for lagring/lasting av
pukk sør for planområdet. Bane Nors behov er oppstykket og kommunen mener at
rereguleringsplanen ikke legger opp til ytterliggere helhetlig arrondering av arealene.
Samfunnsnytten i omr åde t :
Midtre Gauldal kommune er klar over at reguleringsplanen er en del av et landsomfattende
prosjekt med sanering av og silcring av planoverganger. Som planmyndighet har Midtre

Gauldal kommune likevel et overordnet ansvar for å vurdere den helhetlige
samfunnsutviklingen av området. Ettersom ny kunnskap er fremkommet gjennom planprosessen
mener kommunen at reguleringsplanen ikke legger opp til en helhetlig og god utvikling av
nordlig del av sentrumsområdet i Støren.>>
Den nå vedtatte plan er nærmest en blakopi av planen som ikke ble godkjent i2016. Formålet
er nå utvidet til også å gjelde atkomst til fremtidig verksted for reparasjon av persontog ved
Støren stasjon, men planbeskrivelsen er nærmest uendret.
Bruken av adkomstveien blir imidlertid en helt annen, da den skal fungere som adkomst til
verkstedet for tungtransport. I tillegg blir omfanget av trafikk betydelig større.
Konsekvensene for miljø og sikkerhet i planområdet og tilgrensende områder er da mye større.
Flere forhold skulle daha blitt vurdert. Dette gjelder i særlig grad trafikksikkerhet, støy, støv,
eksos, innsyn og sjenerende billys. Videre skulle konsekvensene for sjeldne fuglearter som har
tilhold i området blitt utredet. Det samme for utfylling av flomløp til Gaula.

Videre kan man ikke se at kommunen har vurdert at den reviderte planen gir en bedre utvikling
av nordlig del av sentrumsområdet i Støren, enn det som var tilfelle i201612017, jf
kommunens brev fra 10. februar 2017.
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Ved at det er tatt inn et nytt planformåI, hvor det ikke er samfunnssikkerhet, men
samfunnsøkonomiske hensyn som er bærende, mener man det skulle ha blitt utarbeidet ny plan,
med ny planbeskrivelse.

Man gl e nde ko ns e kv e ns utr e dning

Videre mener man at det skulle væft avholdt konsekvensutredning, jf pbl $ 4-2 andre ledd, da
man mener planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.
Den foreslåtte plan gjelder et område som for en stor del ligger innen hensynssone -flom,
videre er det tilstøtende hensynssone - bevaring naturmiljø.
Folstad har dyrket mark som grenser mot planområdet, og utfylling av Bane Nor Eiendoms
arealer vil kunne påvirke hans areal ved flom.
Det er også en helt annen trafikk som blir aktuell med den vedtatte plan, en det som var tilfelle
i2016, både i mengde og ved at det blir mye tungtransport.

Man gl e nd e v ur d e r in g av mer lvtade r / b e r ø r t e p ar t e r.

Folstad har kommet med en rekke merknader til forslaget i sin høringsuttalelse. Man kan ikke
av sakens dokumenter se at disse merknadene er vurdert. Han har heller ikke fått plankart i
riktig målestokk.

Av plan- og bygningsloven ç 12-12 skal kommunen gjennom saksfremlegget for
kommunestyret vise hvordan merknader som er innkommet til forslaget, og konsekvensene av
planen, har vært vurdert, og hvilken betydning disse er tillagt.
Man mener fra Folstads side at kommunen ikke har ivaretatt dette kravet. Planforslaget viser
kun til uttalelsene fra prosessen som ledet frem til vedtaket i2016. Av kommunens behandling
av planen fremgår heller ikke at man har vurdert Folstads innkomne merknader" annet enn
spørsmålet om alternativ overgangsløsning.
Folstad har i merknadene tatt opp at planen resulterer i en nærføring av adkomstveien til
gårdstunet og våningshuset på Voldøien, med det resultat atbomiljø, næringsgrunnlag og
identiteten til gården blir ødelagt.
Deler av næringsdriften på gården med utleiehus til laksefiskere og <inn på tunet virksomhet>
krever skjerming og ro. Den planlagte vei vil få svært negativ innvirkning på denne
virksomheten.
Han tar også opp at det nye planformålet ikke er medtatt og beskrevet i planbeskrivelsen. Han
mener et verksted, med tilhørende virksomhet, kommer til å medføre en helt arìnen og mer
omfattende bruk av adkomstveien en forutsatt og beskrevet ved behandlingeni20l6. Dette
g¡ør x man må vurdere konsekvensen for miljø, sikkerhet og berørte annerledes enni20|6.
Dette er ikke gjort.
Han tar også opp at forhold og eventuelle avbøtende tiltak ifm støv, lys fra biler mot bolighus,
snødeponering, driftsulemper, innsyn, skjerming og forurensning ikke er vurdert.
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Folstad har derfor i høringsinnspillet krevd at miljøkonsekvensene og sikkerhetskonsekvensene
må tydeliggf øres i langt støne grad, og at kommunen må få saken bedre opplyst.

Ingen av disse merknadene er kommentert av kommunen, og man forstår det da slik at
kommunen ikke har tatt disse med i vurderingen.
Videre tok Folstad opp at trafikksikkerhetsmessige forhold på stedet g¡ør atkommunen må
vurdere kulvert aller bru, med alternativ plassering.

Til dette spørsmålet uttaler kommunen, ifm bru, kulvet og ny bom ved Hofsminde, at <<dette
blir svært dyrt (estimert mellom 100 og 200 million NOK)>. Nærmere dokumentasjon for

All

den tid kommunen begrunner vedtaket med hensynet til
samfunnssikkerheten, burde dette alternativet, som er det sikreste alternativet, blitt utredet. Den
vedtatte plan med ny vei medfører også kostnader til anlegget, samtidig som den leder
tungtrafikk gjennom et bolig- og fonetningsområde. Dette skulle ha blitt vurdert opp mot
kostanden for bygging av kulvert/bru.
anslaget har man ikke.

Kommunen skulle i sin saksutredning ha vurdert konsekvensene for landbruksdriften på
Voldøien (dagens arealformål), både på kort og lang sikt.
Arealet som evt. vil gå med til veigrunn, og så må omreguleres, er i dag regulert til LNFområde.
Kommunen skulle da ha vurdert hva denne endringen til et annet arealformåI, kan medføre på
lengre sikt, i form av driftsulemper, evt. krav/kompenserende tiltak m.m.
Rørosbanen har i alle år vært ansett, og respektert, som en "grønn strek" imellom utbygging til
næring, forretninger m.m. i Støren sentrum og landbruksdrift. Nå brytes denne "streken".
Dette strider da mot føring om innskjerpingen fra sentrale myndigheter når det gjelder
nedbygging av dyrket jord. Planen kan fort føre til en <bit for bit> nedbygging av
landbruksarealene, dersom man nå aksepterer omdisponering av arealq på andre siden av
Rørosbanen. Det ser ikke ut til at kommunen har gjort en prinsipiell vurdering og avklaring av
dette.

Vilkår
Videre har kommunen vedtatt planen uten endringer eller vilkår.
Av sakens dokumenter fremgar det at det ikke er endelig vedtatt at verksted for reparasjon av
persontog skal legges til Støren.
Skulle så ikke bli tilfelle, står man igjen med samme grunnlag for planen, som ved
behandlingeni2016. Den har kommunen selv konstatert ikke legger opp til en helhetlig og god
utvikling av nordlig del av sentrumsområdet i Støren.

Prinsipalt skulle da kommunen ha sendt planen tilbake, og bedt om avklaring på om verkstedet

blir lagt til Støren, før endelig behandling. Alternativt skulle man satt som vilkår for planen at
verkstedet blir endelig besluttet lagt til Støren.
Samtidig skulle kommunen lagt inn føringer i planen for å minimere konsekvensene for
Folstad.
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Videre er det et klart uttrykt ønske fra kommunen at det skal etableres undergang på alternativ
plass, og kommunen har signalisert at det kan være aktuelt med videre arbeid med en vei som
går mer rett fram, og som har undergang, i neste kommunedelplan for Støren. Dette ut ifra en
helhetlig vurdering, og ønsket om en framtidsrettet utvikling i området Støren Nord, med en
vei som gär via undergang under Dovrebanen ved Støren sentrum, langs husrekka i Veta, og
gjennom en kulvert under Rørosbanen ved tidligere Folkets Hus. Dette er den korteste, og
mlljø- og sikkerhetsmessig beste, adkomsten til stasjonsområdet og Bane NOR sine
eiendommer, både på øst- og vestsiden av Rørosbanen.
Bane NOR har også vært positive til dette.
Det er da vanskelig å forstå at både kommunen og Bane NOR gjennom planen velger å bidra
økt fErdsel og trafikk over en planovergang, stikk i strid med tidlige uttalelser.

til

Slik sett burde man eventuelt etablert en midlertidig løsning, etter planforslaget, slik at
adkomst til nytt verksted hadde blitt sikret, inntil endelig løsning med undergang står ferdig.

Konklusjon
Samlet sett mener man planforslaget har vært mangelfullt utredet før vedtaket ble truffet, jf
forvaltningsloven $ 17. Det fremstår som en forhastet prosess, hvor kommunen, av muligheten
for tilførte arbeidsplasser, har gitt etter for press fra Bane NOR om en hurtig avklaring.
Dette forsterkes av at kommunen tilsynelatende har brukt nærmest samme vurderingsgrunnlag
nå å vedta en plan, som ble awist for tre år siden. Dette uten en nærrnere begrunnelse.

til

Folstad anfører at ovennevnte representerer feil i saksbehandlingen og skjønnsutøvelsen, som
medfører at vedtaket er ugyldig.
Det er tilstrekkelig for å konkludere med ugyldighet etter den alminnelige regel i
forvaltningsloven $ 41 at det ikke er en helt fierntliggende mulighet for at feilen har fått
betydning for vedtakets innhold, jf Rt 2009 s 661.
Man mener det er tilfelle for den vedtatte plan.

For øvrig

All

den

tid Fylkesmannen i Trøndelag har vært inne og vurdert om planforslaget fra20I6

kunne behandles på nytt, må det vurderes om det skal oppnevnes settefylkesmann.
Det bes om utsatt iverksetting av vedtaket

til

saken er endelig avgjort,

Med vennlig hilsen

ADVOKATFIRMAET NIDAROS DA

Þ;'-*fuáSigve Seime Stokka
Advokat
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Dokumentet er elehronisk opprettet og signert
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Saksframlegg

Arkivnr.

Saksnr. 2019/3380-1

Utvalg
Kommunestyret

Utvalgssak
Møtedato
44/19
05.09.2019
Saksbehandler: Ikke registrert

Budal flerbrukshus SA - valg av representanter og vararepresentanter til
styret - perioden 2019/2020

Ingress
Generalforsamlingen i Budal flerbrukshus SA skal på møte 05.09.2019 velge nytt styre.
Kommunestyret skal komme med forslag til ett styremedlem med varamedlem til styret.
Saksopplysninger
Bakgrunn for saken
Vedtektene for Budal Flerbrukshus SA sier at styret skal ha 5 medlemmer med personlige
varamedlemmer. Tre av disse medlemmene velges fra Midtre Gauldal kommune. Valg av
styremedlemmer og personlige varamedlemmer, gjelder for 2 år.
Faktiske opplysninger
Fra Midtre Gauldal er det Jorid Bjørnevold som er på valg, og ny medlem og varamedlem skal
velges for perioden 2019-2020. Jens Olav Hov og Odd Vårvik står ikke på valg nå.
Vurdering
Kommunestyre må komme med forslag til og velge ett styremedlem og et personlig varamedlem.
Rådmannens innstilling
Saken legges fram for kommunestyret uten innstilling.
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