Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Utvalg for næring, plan og miljø
346, Støren rådhus
16.11.2015
12:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Møte starter med:
 informasjon fra Statens vegvesen vedrørende planarbeidet E6.
 folkevalgtopplæring - innføring i plan- og bygningsloven

Framlagte saker er godkjent av utvalgsleder. Sign………………………….
Jan Tore Tangstad
Støren, den 09.11.2015
Hubertina Doeven
Enhetsleder
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

PS 84/15

Referatsaker

RS 51/15

Høring - forslag til endringer i motorferdselloven og
forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte
vassdrag - åpning for catskiing

2015/3722

RS 52/15

Høring - Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a.
og enkelte andre lover, samt endringer i sjøloven

2015/3666

RS 53/15

Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket kommunenes behov for 2016

2015/2711

PS 85/15
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2015/3441

PS 86/15

Fastsetting av Planprogram E6 Prestteigen - Gyllan

2015/2416

PS 87/15

Dispensasjonssøknad - restaurering/gjenreisning av løe og
gapahuk gbnr 132/1

2015/2724

PS 88/15

Dispensasjonssøknad - oppføring av tilbygg til naust - gbnr
41/2

2015/3335

PS 89/15

Høringsuttalelse på retningslinjer for håndtering av
stedfestet informasjon om sensitive arter - Midtre Gauldal
kommune

2015/3396

PS 90/15

Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering av
Moøya 16 mfl. Støren

2015/3201

PS 91/15

Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr
106/2 og 110/2 - søker Solfrid Fagerbekk

2015/2153
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Etter høringsliste

Deres ref

Vår ref

Dato

15/5378-1

02.11.15

Forslag om opphevelse av lov om fiendegods o.a. og enkelte andre lover, samt endringer
i sjøloven
Nærings- og fiskeridepartementet sender med dette på høring forsalg om opphevelse av tre
lover:
- Lov 22. mars 1946 nr. 4 om fiendegods o.a.
- Lov 28. juni nr. 3 1952 om avgift på bygge- og entreprenørvirksomhet til dekning av utgifter
til byggeforskning og geoteknisk forskning.
- Lov 23. mars 1956 nr. 1 om forbud mot å betinge forkjøpsrett vedkommende fisk eller
fiskeprodukter.
Departementet foreslår videre to mindre endringer i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten
(Sjøloven).
Frist for å sende høringssvar er 14. desember 2015
Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2459855.
Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt
ved å bruke skjemaet for høringssvar på ww.regjeringen.no.
Med hilsen

Hans Jørgen Blomseth (e.f.)
prosjektleder

Postadresse
Postboks 8090 Dep
0032 Oslo
postmottak@nfd.dep.no

Besøksadresse
Kongens gate 8
www.nfd.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org.nr.
912 660 680
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Næringspolitisk avdeling

Saksbehandler
Martine WerringWestly
22246394

Martine Werring-Westly
rådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7468 Trondheim

Delegert vedtak
Delegerte saker - Næring, plan og miljø - nr. 302/15
Deres ref:

Vår ref

Dato

2015/2711-2

30.10.2015

Vedtak - Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - kommunenes
behov for 2016
Saksopplysninger:
Fylkesmannen i Sør Trøndelag har bedt kommunene om å komme med innspill på behov for
tilskuddsmidler for 2016. Det er for 2016 satt av en ramme på 214 mill. Fordelingen av disse midlene
er ennå ikke avtalt mellom avtalepartene.
Sentrale myndigheter antyder at rammen til skogkultur blir strammet inn, og at foryngelse i størst
mulig grad må finansieres med skogfond.
Det er et ønske fra Fylkesmannen om at det fortsatt blir satt fokus på skogplanting. I tillegg til dette
bør fokuset på ungskogpleie opprettholdes.
Fylkesmannen ber også om at forventa vegprosjekt og aktivitet for taubane synliggjøres.
Vurderinger:
Midtre Gauldal kommune har fokus på foryngelse og stell av ungskog som hovedstrategi i tilskudds
sammenheng. Behovet for midler for 2016 ble diskutert i Kontaktutvalget for skogbruk 29. oktober.
og det var enighet om å beholde dette fokuset også for 2016, men det vil også fra Allskog sin side bli
anbefalt å se an tilslaget etter det forventede frøåret. Plantetallet settes likevel ut ifra at det vil bli en
del felt som uansett må plantes, uavhengig av frøåret.
I vedtak gjort 8. april 2014 ble det bestemt at plantingen skal skje i tråd med Standard for
utplantingstall i Trøndelag for å være tilskudds berettiget.
I tillegg har kommunen satt i gang et omfattende arbeid når det gjelder å kartlegge behovet for
suppleringsplanting. Gjennom sommeren 2014 og 15 har det foregått et registreringsarbeid på
markberedte felt. Arbeidet har resultert i en detaljert liste over behovet for supplering hos den
enkelte skogeier med et anslått behov for planter. I tillegg har vi sett at mange av de feltene vi hadde
et håp om skulle overleve vindsviingene de siste vintrene har blitt ødelagte. Kommunen hadde i 2015
en forhøyet tilskuddssats på supplering for å sette fokus på dette arbeidet. Denne tilskuddssatsen vil
vi opprettholde i 2016. Dette gjør at det vil bli et høyere behov for tilskudd til planting. Kommunen
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

forsvarer en forhøyet sats til supplering med at det har blitt brukt skogfond til foryngelse på dette
feltet tidligere, og at det er dyrere å gjennomføre en suppleringsplanting i forhold til en nyplanting.
Ungskogpleiebehovet i kommunen er fortsatt stort, men det er ikke så stort som tidligere antatt.
Gjennom Lensa-prosjektet er det befart en rekke felt i kommunen der det er kartlagt behov for
rydding. Mange av disse feltene er ryddet, og flere står for tur. Samtidig er det konkludert med at
mange felt ikke trenger rydding, samtidig med at mange felt har kommet for langt. Dette gjør at mye
av etterslepet er tatt inn igjen. En ser viktigheten av en tilskuddsordning på denne delen av
skogkulturen da det ofte er tomt for skogfondsmidler etter plantingen. Når skogfondskontoen er
tom er investeringslysten hos mange skogeiere heller dårlig. En har i 2015 sett effekten av at
Gauldalsnettverket har stått delvis uten pådriver. Dette har ført til at arbeidet med oppsøkende mot
skogeier i forbindelse med ungskogpleie ikke har blitt prioritert. Aktiviteten i ungskogpleie vil derfor
bli lavere i 2015. Dette er noe en ønsker å endre i 2016.
Aktiviteten med taubane varierer noe fra år til år. I 2014 mistet Midtre Gauldal en lokal taubane, som
har gitt et stabilt volum, da entreprenøren valgte å selge banen. Likevel vil det bli noe aktivitet på
dette området da både Allskog og Nortømmer henter inn baner utenfra. Det står mye tømmer i liene
i Gauldalen, og mye av dette tømmeret ligger innenfor nytteområdet til nye veganlegg. Dette gjør at
det vil komme noe volum på taubane. Likevel er det vanskelig å anslå dette volumet.
Tynning er ikke av hovedfokusområdene for Midtre Gauldal. I løpet av 2015 har det ikke vært
gjennomført tynningsdrifter i kommunen. Det er ingen signaler pr i dag at det kommer til å bli
igangsatt tynningsdrifter i 2016.
Det er startet arbeid med 3 veganlegg i kommunen som omfatter flere skogeiere. Ett av prosjektene
er oversendt jordskifteretten, mens de andre er i vurderingsfasen. Hva som kommer av disse det
første året er litt vanskelig å si, men det er realistisk at to av anleggene (Bonesvollvegen og HøydalenBjørga) vil komme med søknad om tilskudd.
Når det gjelder opprustingsprosjekter mener Midtre Gauldal kommune at en fortsatt bør se på en
høyere tilskuddssats for opprusting/ombygging av veger. Lite stående volum hos enkelte skogeiere
og liten saldo på skogfondskonto fører til at mange veganlegg ikke vil starte opprustingsprosessen.
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Hjelpeskjema:
Hjelpeskjema - kommunens behov for midler i 2015
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket - NMSK
Tilskudd til veg og taubane, hest o.a.
Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer
Kommune

Midtre Gauldal
Tilskuddsbehov i
2015 i.h.t.
tiltaksstrategi

Kommunens
Forventa kostnad
budsjett for
i 2016
tilskudd etter
tildelinga i 2015

NMSK
1 130 000
550 000
2 375 000
§4. Skogkultur
4 500 000
5 600 000
§5. Vegbygging
§6. Miljøtiltak
1 500 000
1 280 000
§7. Taubane o.a.
20 000
20 000
§8. Tynning
§8. Andre tiltak
6 133 000
9 255 000
Sum NMSK
SKOGBRUKSPLAN
Kommentarer til prioritering mellom innsatsområder/andre kommentarer:

Realistisk
tilskuddsbehov i
2016

872 500
3 360 000
560 000
20 000
4 812 500

Midtre Gauldal kommune vil fortsette å legge vekt på foryngelse. Dette gjelder både gjennom
planting og markberedning. I tillegg vil det også i 2016 legges vekt på suppleringsplanting. Det ble
startet et arbeid med dette i 2015 med en forhøyet tilskuddsprosent. Dette ønsker vi å videreføre
i 2016 da det er mange felt som har store suppleringsbehov.
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Detaljer NMSK
§ 4 Skogkultur
Planlagt 2015
Planlagt 2016
Hvor stort areal planlegges det ungskogpleie på i 2016?
1000 daa
1000 daa
Hva er plantebehovet i 2016?
200 000 stk
150 000 stk
Hvor stor andel av foryngelsesarealet plantes?
75 %
70 %
Hvor stor andel av foryngelsesarealet forynges naturlig?
25 %
30 %
Hvor stort areal planlegges det markberedning på i 2015?
1 000 daa
1 000 daa
§ 5. Vegbygging § 7. Taubane o.a. § 8. Tynning
Hvilke
veganlegg er
realistisk å
igangsette i
2016?

Navn
Bonesvollvegen
Høydalen - Bjørga
Andre

Hovedplanprosjekt?
Ja
Ja

Planlegges det drifter i bratt og vanskelig terreng?

Ny el.
Modernisering
Ny/mod
Ny
Ny/omb

Ca. kostnad
2 000 000
2 800 000
800 000
Kvantum
4.000 m3

Planlegges det tynningsdrifter?
m3
§ 8. Andre tiltak
Hvilke tiltak og prosjekter planlegges gjennomført i 2016 med støtte fra § 8. Hvilke resultater
forventes?

Skogfond
Tilskuddsmidlene er begrensa. Hvilken strategi har kommunen for økt bruk av skogfond som den
viktigste finansieringskilden?
Den viktigste strategien for økt skogfondsbruk er å synliggjøre skattefordelen av skogfondet
gjennom samtale med skogeiere. I tillegg må skogfond høyere på agendaen i planlegging av
drifter. Her er kommunen i samtaler med tømmerkjøperne for å passe på at dette ikke blir
forhandlingspost.
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Vedtak:
Midtre Gauldal kommune oversender behov for NMSK-midler slik det er beskrevet i hjelpeskjema
og under punktet vurderinger.

Klageadgang
Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen i Sør Trøndelag. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da
brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp.
Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som
ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har
klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem.

Med hilsen

Hubertina Doeven
Enhetsleder Næring, plan og
forvaltning

Kai Børge Amdal
skogbruksjef

Dette dokumentet er elektronisk signert, og krever ingen håndskreven signatur.
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Saksframlegg

Arkivnr. L12
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Saksnr. 2015/3441-5
Utvalgssak
Møtedato
85/15
16.11.2015
Saksbehandler: Hubertina Doeven
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Dokumenter i saken:
1 I Oversendelse av planforslag
2 I Høringsutkast - Detaljert risikoanalyse
Soknedalstunnelen
3 I Detaljert risikoanalyse av Soknedalstunnelen - Endelig
rapport
4 I PLANFORSLAG på sak 15/3441
5 S 1648_2015009_Rp_E6SoknedalsentrumKorporalsbru_1gangsbehandling_2015-11-02

Statens vegvesen - Region midt
Safetec
Safetec
Statens vegvesen - Region midt

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt reguleringsplanforslaget for E6 Soknedal sentrum og fram til
Korporals bru. Oversendelse er datert 22.10.2015, mens planforslaget er datert 1.10.2015.
Reguleringsplanforslaget består av tre temahefter med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan
- Plankart
6 plankart – 3 plankart viser dagens E6, 2 plankart viser ny tunnel, 1
plankart viser bruløsninger.
- Planbeskrivelse
Beskriver eksisterende situasjon, planforslaget og virkninger av
planforslaget.
- Planbestemmelser
- Innkomne innspill til oppstartsvarselet med SVVs kommentarer.
2. Teknisk plan
- Tekniske tegninger (B, C, D, F-tegninger)
- Forprosjekt konstruksjon
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-

Formingsveileder

3.
-

Fagrapporter, miljø og ROS
Støy
Hydrologi/hydraulikk
Naturmiljø
ROS-analyse
Plan for ytre miljø (YM)

Det foreligger også Sosi-kontroll for alle 3 nivå – under bakkenivå (tunnel), på bakkenivå og over
bakkenivå (bru).
Det juridiske grunnlaget for utbyggingen er plankart, -beskrivelse og -bestemmelser.
Øvrige tekniske datagrunnlag (f.eks. geoteknikk) er ikke lagt ved her.
Reguleringsplanforslaget innebærer at ny E6 skal bygges i tunnel fra Soknedal sentrum og fram til
Korporals bru. For tunnelløsningen er det utarbeidet en detaljert risikoanalyse. Tunnelen skal
erstatte dagens E6 langs Sokna, som skal ha funksjon som lokalveg og beredskapsveg. Gjeldende
reguleringsplan for dagens E6 inneholder midtdeler. Dette er fjernet i foreliggende forslag.
Soknedalstunnelen skal i første omgang være en ettløpstunnel, men reguleringen viser doble
tunnelløp ettersom man forventer økt årsdøgntrafikk (ÅDT). To-tunnelløpet vil kreve ny
detaljregulering i en senere fase. Før og etter tunnelen skal E6 bygges som en H5-vei, med
midtdeler og fartsgrense 90 km/t. Nord for Soknedal sentrum og sør for tunnelinnslaget skal det
etableres 1 ny bru på ca 127 m lang og 10,5 m bred.
Selve tunnelen er ca. 3,6 km lang og vil ha tunnelinnslag øst for Sokna ved Soknedal sentrum og
ved Brekkaplassen ca. 0,8 km syd for Korporalsbru. Planen omfatter også en mindre omlegging av
fv. 651 mot Hanshus og atkomstveg opp mot Soknedal skole. Langs disse veger etableres det gangog sykkelveger. Det er satt av arealer for midlertidig anleggsområder i dagsonene på begge sider av
tunnelen. Deponiområder for overskuddsmasser fra tunnelen forutsettes løst uavhengig av
reguleringsplanen.

Vurdering
Statens vegvesen har beskrevet planforslaget kort og oversiktlig, samt gjort rede for virkninger av
planforslaget i kapittel 5, hvor en rekke tema er opplistet. Tilhørende bestemmelser er
gjennomarbeidet og dekker alle formål som vises i kart.
Rådmannen har gjennomgått materialet og har ingen ytterligere kommentarer til oversendelsen.
Rådmannen anbefaler at reguleringsplanforslaget legges ut til offentlig ettersyn.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune vedtar at Reguleringsplan 16482015009 E6 Soknedal sentrum –
Korporals bru, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og
bygningslovens § 12-10.
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
Reguleringsplan E6 Garli – Prestteigen

Parsell Soknedal sentrum – Korporalsbrua

REGULERINGSBESTEMMELSER
Kommunens plan-ID:

Planforslaget er datert:

Offentlig ettersyn og høring:

1.10.2015

Sist endret:

Vedtak i kommunestyret:

§1 AVGRENSNING

Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på plankartet ligger innenfor
planens begrensning. Planen består av 6 delkart i målestokk 1:2000.

Delkart REG 004 og REG 005 viser arealer under bakkenivå (vertikalnivå1, tunnel).
Delkart REG 001, REG 002 og REG 003 viser arealer på bakkenivå (vertikalnivå 2).
Delkart REG 006 viser arealer ovre bakkenivå (vertikalnivå 3, bru).

§2 REGULERINGSFORMÅL

Planområdet er inndelt i arealer med følgende reguleringsformål ihht. Plan- og

bygningsloven (pbl) § 12-5, § 12-6 og § 12-7:

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 nr. 1)
•

Forretninger (F)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 nr. 2)
•
•
•
•
•
•
•

Offentlig kjøreveg (o_SKV)
Felles kjøreveg (f_SKV)

Privat kjøreveg/adkomst (SKV)

Fortau (o_SF)

Gang-/og sykkelveg (o_SGS)

Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT)

Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG)

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5 nr. 5)
•
•

Landbruksformål (LL)

Friluftsformål (o_LF)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (pbl § 12-5 nr. 6)
•

Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_FOSV)
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Hensynssoner (pbl § 12-6)
•
•
•
•

Høyspenningsanlegg (inkl høyspentkabler) (H370_1)

Hensyn friluftsliv (H530_1)

Sikringssone tunnel (H190_1)

Reguleringsplan skal fortsatt gjelde (910)

Bestemmelsesområder (PBL § 12-7)
•
•
•
•

Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (VBR)
Krav om detaljregulering (DR)

Midlertidig anleggsområde (#1 MA)

Midlertidig riggområde (#2 MR)

§3 FELLESBESTEMMELSER

Gjelder alle planformål og bestemmelsesområder jfr. Plan – og bygningslovens § 12-5 nr. 1,
2, 5 og 6 og § 12-7.

§3.1 Krav om nærmere dokumentasjon, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 12
•

Det skal utarbeides plan og etableres rutiner for tiltak som hindrer forurensning i
grunnen før anleggsarbeidet igangsettes.

•

Før anleggsstart skal det kartlegges fremmede skadelige arter i planområdet. Det

skal utarbeides planer for tiltak som skal bekjempe og hindre spredning av disse.

§3.2 Rekkefølge, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 10
•

Før anleggsstart skal det utarbeides komplette byggeplaner for hele veglinja med
tilhørende anlegg og berørte sideareal.

•

Før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre-miljøplan etter krav gitt i Statens

vegvesens håndbok R760. Tema som skal inngå er støy, vibrasjoner, forurensning av
jord, vann og luft, landskap, naturmiljø inkl. vassdrag, dyrkamark, energiforbruk,
materialvalg og avfallshåndtering.
•

Før anleggsstart skal det utarbeides en plan for hvordan trafikken langs eksisterende
veger skal avvikles gjennom byggeperioden. Denne skal være godkjent av vegeier.

•

Etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet av andre sommerhalvår etter

ferdigstillelse av veganlegget, skal alle berørte områder istandsettes, tilsås og
tilbakeføres til det regulerte arealformål.
•

Nødvendige sikkerhetsgjerder og –tiltak i tilknytning til vegen, bro og tunneler skal
være oppført senest samtidig med at vegen åpnes for trafikk.

1
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•

Endelig plassering og utforming av støyskjermingstiltak skal avklares gjennom
byggeplan. Tiltakene skal senest være ferdigstilt samtidig som ny veg forbi
skjermingstiltaket er ferdig bygd og tas i bruk.

§3.3 Vilkår i bygge- og anleggsperioden, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Eksisterende E6, fv 651 og kommunale veger innenfor planområdet skal være åpen i
hele bygge- og anleggsfasen. Det kan tillates korte perioder med stenging av vegen

over mindre strekninger.
•

Avlingsveger/driftsveger til jordbruksareal skal være sikret i anleggsperioden.

•

Dersom det i forbindelse med tiltak oppdages fredete kulturminner skal arbeidet

stanses og kulturminnemyndigheten i Sør-Trøndelag fylkeskommune skal kontaktes

umiddelbart, jfr. kulturminnelovens §8.
•

All matjord skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som skal
brukes til landbruksproduksjon.

•

Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag skal bevares så langt som mulig. Områder
med eventuelle skalder på vegetasjonen i anleggsperioden skal revegeteres. Ved

inngrep i elva skal det tas hensyn til vanndekt areal og naturlig helning. Elvebunnens
kvalitet med tanke på bredde og naturlig substrat skal bevares så langt det lar seg
gjøre.

§3.4 Støy, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 3

Miljøverndepartementets skriv, T-1442, gjøres gjeldende for eksisterende bebyggelse

innenfor planen. Støy fra anleggsdriften skal ikke overstige følgende grenser:
Bygningstype

Støykrav dagtid

(LpAeq12h 07-19)

Støykrav kveld

(LpAeq4h 19-23) eller
søndag/helligdag

Støykrav natt

(LpAeq8h 23-07)

(LpAeq16h 07-23)
Bolig, fritid

65 db

60 db

45 db

§3.5 Miljøoppfølging, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 9
•
•

Ytre miljøplan, jfr. §3.2 kulepunkt 3, skal gjøres gjeldende innenfor planområdet.

Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 22-2002 «slipp fisken fram» skal legges

til grunn for gjennomføring av inngrep og tiltak i vassdrag.
•

Olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig for
uvedkommende (i en container el.) og skal være sikret for å hindre avrenning og
forurensning til grunnen.

2
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§4 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL § 12-5 NR 1)
§4.1 Forretninger, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 og nr. 11
•

Før områder for forretning kan bygges ut stilles det krav om detaljregulering av disse
arealene. Området skal benyttes til forretninger og/eller kontorer. Småindustri
tilknyttet forretningsvirksomheten og bensinstasjon kan tillates.

§5 SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR 2)
§5.1 Kjøreveg, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 14
Offentlige kjøreveger
•
•

o_SKV1 omfatter ny E6.

o_SKV2 omfatter dagens E6 syd for Soknedal sentrum.

•

o_SKV3 omfatter fv 651 og kommuneveg 43 mot Soknedal skole. Kobles opp mot

•

o_SKV4 omfatter fv 653. Kobles opp mot fv 651 i dagens T-kryss.

gamle E6 i nytt T-kryss ved Hovsbrua.

•
•
•

o_SKV5 omfatter kommuneveg 43 mot Soknedal kirke.

o_SKV6 omfatter eksisterende E6 fra Soknedal sentrum til parsellgrense nord.
o_SKV 7 omfatter tverrforbindelse mellom ny og gammel E6 nord for nordlig

tunnelpåhugg. Vegen skal i normalsituasjonen stenges med bom, og skal benyttes av
utrykningskjøretøy eller som omkjøring ved uønskede hendelser i tunnelen.
Felles kjøreveger
•

f_SKV1, f_SKV2, f_SKV3, f_SKV4, f_SKV5 omfatter eksisterende adkomster hvor

gjeldende bruksrettigheter videreføres.

•

f_SKV 6 omfatter eksisterende landbruksveg og er en del av gamle kongeveg som er
åpen for allmenn ferdsel. Vegen kan i tillegg benyttes for å gi adkomst til jord-, og

skogbrukseiendommene i området.

•

f_SKV 7 omfatter eksisterende landbruksveg og skal gi tilkomst til skogbruksteigene
på gnr/bnr 134/1, 134/2, 134/10 og 140/1 og 141/1.

Private kjøreveger
•

SKV1 og SKV 2 omfatter avkjørsler til gnr/bnr 82/88. SKV2 gir adkomst til

•

SKV3 og SKV4 omfatter avkjørsler til gnr/bnr 132/2.

forretningsområdet på 82/1.

•
•
•
•
•

SKV5 omfatter avkjørsel til gnr/bnr 134/1.

SKV6 og SKV7 omfatter avkjørsler til gnr/bnr 134/2.

SKV 8 omfatter avkjørsel til gnr/bnr 134/6.
SKV9 omfatter avkjørsel til gnr/bnr 135/2.

SKV10 omfatter avkjørsel til gnr/bnr 135/7 og 135/4.

Det tillates oppført rekkverk innenfor formålet, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2.
3
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§5.2 Tunnel, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2

På toppen av tunnelportalene skal det etableres sikkerhetsgjerder.

§5.3 Bru, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2

Det skal bygges tre permanente bruer innenfor planområdet, disse fremgår av

reguleringsplankart for vertikalnivå 3 (bru). Dette omfatter ny bru for kryssing av Sokna for

fremtidig E6. Ny bru i forbindelse med påkjøringsrampe ved toplanskrysset øst for Soknedal
sentrum. Oppgradering av eksisterende Hovsbrua langs dagens E6 over Sokna.

§5.4 Gang- og sykkelveg/fortau, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 14

Etablering av fortau og gang- og sykkelveger fremgår av reguleringsplankartet.

§5.5 Annen veggrunn – tekniske anlegg, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 14
•

o_SVT utgjør annen veggrunn i tunnelen. Innenfor arealet er det tillatt å etablere

tekniske bygg og installasjoner i forbindelse med tunnelanlegget. Det er tatt høyde
for et fremtidig tunnelløp nummer to vest for det regulerte tunnelløpet.

§5.6 Annen veggrunn – grøntareal, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Arealet kan nyttes til skjæringer, fyllinger, grøfter, rekkverk, gjerde, murer,
støyvoller/støyskjermer, tekniske bygg og annet vegutstyr.

•

I anleggsfasen kan arealet benyttes til anleggsbelte og riggområde.

•

Innenfor områdene tillates mellomlagring av masser som omtalt i § 9.1 der dette er
hensiktsmessig og mulig.

•

I tilknytning til kollektivholdeplasser tillates oppført leskur.

•

I tilknytning til tunnelen tillates oppført permanent bygg for tekniske installasjoner til

tunneldriften.

§6 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER SAMT REINDRIFT (PBL § 12-5
NR 5)

§6.1 Landbruk, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2 og nr. 9
Områdene gjelder eksisterende landbruksområder.

§6.2 Friluftsformål, jfr. pbl. § 12-7, 1. ledd nr. 2

Anlegning av stier og oppføring av mindre installasjoner for friluftsformål med maks 4m2

bebygd areal kan tillates. Langs Sokna skal elvekanten med vegetasjon bevares i størst mulig
grad.

4
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§7 BRUK AV VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §12-5 NR 6)
§7.1 Friluftsområder i sjø og vassdrag, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 9

Synlig fundamentering/forbygging i Sokna skal ikke legges ut som klassisk fylling. Det skal
brukes naturstein i forblending opp mot brukar.

Det tillates etablert murer innenfor området, for å stramme opp og sikre elve-/ bekkeløp på

en tilfredsstillende måte.

§8 HENSYNSSONER (PBL §12-6)
§8.1 Sikringssone - tunnel, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2 og 10
•

Sikringssone langs tunnel har en bredde på 20 meter fra tunnel målt mot øst, 50

meter fra tunnel målt mot vest, 20 meter målt opp fra topp tunnel og 20 meter målt
ned fra bunn tunnel.

•

Det tillates ikke utført sprenging, boring i fjell, peleramming eller andre arbeider som
kan skade tunnelen eller innredningen av disse. Før slike arbeider kan utføres må
tillatelse fra Statens vegvesen innhentes. Dette gjelder også private tiltak over
tunnelen som for eksempel boring etter grunnvann eller jordvarmeanlegg.

§8.2 Hensyn friluftsliv, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Hensynssonen skal sikre friluftsområder og kantsoner langs elven Sokna.

•

Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag skal bevares så langt som mulig. Områder
med eventuelle skader på vegetasjonen i anleggsperioden skal revegeteres.

•

Ved inngrep i elva skal det tas hensyn til vanndekt areal og naturlig helning.

Elvebunnens kvalitet med tanke på bredde og variert naturlig substrat skal bevares så
langt det er mulig.

§9 OMRÅDE MED BESTEMMELSER (KARTFORSKRIFTEN) (PBL 12-7)

Formålene «Midlertidig anleggsbelte (#1 MA) og riggområde (#2 MR)» opphører når

kommunen har fått skriftlig melding om at anlegget eller deler av det er ferdigstilt, senest 2

år etter avsluttet anleggsperiode, jfr § 3.2. Kommunen kan deretter gjøre vedtak om opphør
av midlertidigheten, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 10.

§9.1 Anlegg- og riggområde – Midlertidig anleggsbelte, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Arealet kan benyttes til anleggsområde og anleggstrafikk så lenge anleggsarbeidene
pågår.

5
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•

Arealet kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av

veganlegget inkl. lagring av masser.
•

Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten

restriksjoner. Ved behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA2553, og som kan gjenbrukes i veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot

avrenning til undergrunn og sideterreng.
•

Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt. Disse skal

behandles som spesialavfall iht TA-2553.
•

Der anleggsbeltet krysser avkjørsler og adkomstveger/driftsveger, skal

anleggsdriften planlegges og utføres slik at det ikke hindrer bruken av disse.

§9.2 Anlegg- og riggområde – Midlertidig riggområde, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2
•

Arealet tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av

veganlegget, herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m.

Innenfor områdene tillates det også lagring og oppfylling av rene/inerte
overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen.
•

Riggområdene skal de sikres på forsvarlig måte før de tas i bruk. Det skal etableres
rutiner som hindrer avrenning av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer i

grunnen.
•

Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA- 2553 kan mellomlagres uten

restriksjoner. Ved behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2-4 i TA2553, og som kan gjenbrukes i veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot

avrenning til undergrunn og sideterreng.
•

Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA-2553 er ikke tillatt. Disse skal

behandles som spesialavfall.

§9.3 Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 2

Innenfor områdene regulert til bestemmelsesområder VBR1-3 har vegmyndighetene rett til å

nytte områdene ved bygging, drift og vedlikehold av konstruksjonene.

§9.4 Krav om detaljregulering, jfr. pbl § 12-7, 1. ledd nr. 11

Innenfor områdene DR1 og DR2 stilles det krav om detaljregulering i forbindelse med
planlegging av fremtidig tunnelløp nummer to på strekningen.

6
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Forord
Statens vegvesen Region midt har startet planleggingen av ny E6 gjennom Midtre
Gauldal kommune i Sør-Trøndelag fylke. Denne reguleringsplanen gjelder for

strekningen Soknedal sentrum til Korporalsbrua.

Forslaget til planprogram ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn sammen med

varsel om planoppstart. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny E6
i ett løps tunnel hvor eksisterende E6 vil bli omgjort til lokalveg.

Statens vegvesen er tiltakshaver og konsulentfirmaet Sweco Norge AS er engasjert for å
utarbeide forslag til reguleringsplan.

Informasjon om planarbeidet er lagt ut på vegvesenets og kommunenes hjemmesider:
•

Vegvesenets hjemmeside: www.vegvesen.no

•

Kommunens hjemmeside: www.midtre-gauldal.kommune.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan stilles til:
Midtre Gauldal kommune

Statens vegvesen

Midtre Gauldal kommune v/ Hubertina

Statens vegvesen v/ Idar Lillebo

E-post: hubdoe@midtre-

Tlf: 90 02 05 52

Hoeven

gauldal.kommune.no

E-post: idar.lillebo@vegvesen.no

Tlf: 72 40 31 24

Uttalelser til reguleringsplanen sendes til:
Statens vegvesen, Region midt

Fylkeshuset, 6404 Molde

E-post: firmapost-midt@vegvesen.no
Tlf: 02030

Merk uttalelsene med:
«Reguleringsplan E6 SOKNEDAL SENTRUM
- KORPORALSBRUA»
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Sammendrag
Reguleringsplan for E6 Soknedal sentrum – Korporalsbrua legger til rette for etablering

av ny E6 på strekningen, og er en del av E6-utbedringen fra Oppland grensen til

Melhus. Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre bedre trafikksikkerhet,
framkommelighet og kapasitet samtidig som omgivelser og miljø ivaretas på en best
mulig måte.

Planen omfatter areal til fremtidig E6 med tilhørende vegarealer og sideterreng. E6

legges i en ca. 3,6 km lang tunnel på strekningen, med tunnelinnslag øst for Sokna ved
Soknedal sentrum og ved Brekkaplassen ca. 0,8 kilometer syd for korporalsbrua.
Reguleringsplanen tar høyde for at det i framtiden kan etableres toløpstunnel på

strekningen, det stilles i så fall krav om ny detaljregulering for denne når det blir
aktuelt. Planen omfatter også en mindre omlegging av fv 651 mot Hanshus og

adkomstveg opp mot Soknedal skole. Langs disse vegene etableres det gang- og

sykkelveger. Det er satt av arealer for midlertidige anleggsområder i dagsonene på

begge sider av tunnelen. Eksisterende E6 ligger langs elven Sokna fra Soknedal

sentrum til Korporalsbrua. I reguleringsplanen er det forutsatt at denne vegen får en

funksjon som lokalveg og beredskapsveg etter at ny E6 er etablert. Det skal ikke gjøres
tiltak langs eksisterende E6 i dette prosjektet, men arealformålene er videreført i
forhold til dagens situasjon. Deponiområder for overskuddsmasser fra tunnelen
forutsettes løst uavhengig av reguleringsplanen.

Planmaterialet består av tre temahefter med følgende dokumenter:
1. Reguleringsplan

- Reguleringsplankart, datert 1.10.2015

- Reguleringsbestemmelser, datert 1.10.2015

- Planbeskrivelse (dette dokumentet)

- Innkomne innspill til oppstartsvarsel

2. Teknisk plan

- Tekniske tegninger (B, C, D, F-tegninger)

- Forprosjekt konstruksjon

- Formingsveileder

3. Miljø, ROS, risikovurderinger og fagrapporter
- Fagrapport støy

- Fagrapport hydrologi/hydraulikk

- Fagrapport naturmiljø
- ROS-analyse

- Plan for ytre miljø
Øvrige grunnlagsrapporter, eksempelvis geotekniske rapporter, er tilgjengelige på

Statens vegvesens internettsider for planprosjektet E6 Ulsberg – Melhus med følgende
adresse:

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus
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0

Innledning

0.1 Bakgrunn
Prosjektet er en del av utbedringene av Europaveg 6 (E6) fra Oppland grense til

Jaktøyen i Melhus kommune i Sør-Trøndelag fylke. Denne reguleringsplanen strekker
seg fra Soknedal sentrum og nordover til Korporalsbrua, og er ca. 4 km lang.

Strekningen er i dag ulykkesbelastet og har varierende vegteknisk standard.

Samferdselsdepartementet har fått utarbeidet en konseptvalgutredning for E6 på

strekningen Oppland grense – Jaktøyen, Melhus kommune (KVU – 2012) som grunnlag

for prosjektet. Denne er kvalitetssikret av Finansdepartementet (KS1).

I dette planarbeidet er strekningen delt i to, Del 2a (Vindåsliene – Soknedal sentrum)

og Del 2b (Soknedal sentrum – Korporalsbrua), som følge av endring av vegstandard
og utredning av tunnelalternativ. Mindre reguleringsendring for Del 2a ble vedtatt i

kommunestyret 25.06.2015.
Prosjektets formål og mål

Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for bygging av ny E6.

Målet med prosjektet er at den bygde vegen skal sikre ivaretakelse av fremtidig

vegtrafikk, omgivelser og miljø langs hele strekningen på best mulig måte. Den skal gi
bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet for alle kjøretøy blant annet ved:
•
•
•
•

Redusere ulykkesrisiko på E6 mellom Ulsberg og Stølen

Redusere reisetid og bedre forutsigbarhet for langdistansetransporter

Legge til rette for overføring av lokal trafikk fra E6 til lokalvegsystem

Legge til rett for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

0.2 Formelt grunnlag for planarbeidet
Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal for utredning av tunnelalternativ fra
Soknedal sentrum til Korporalsbrua. Dette medfører at det utarbeides ny

reguleringsplan for tunnelalternativet, og at gjeldende reguleringsplan for E6

Vindåsliene – Korporalsbrua omreguleres og tilbakeføres til gjeldende situasjon.
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Figur 1.1: Kartutsnitt som viser gjeldende reguleringsplan Vindåsliene – Korporalsbrua med inndeling i nye
delstrekninger. Stiplet linje viser planlagt tunneltrase.

0.3 Konsekvensutredning
I møte med Midtre Gauldal kommune 28.5.2014 ble det klargjort at det ikke stilles
krav om konsekvensutredning (KU) etter forskrift om konsekvensutredning i
forbindelse med reguleringsarbeidet.

1

Planprosessen

1.1 Organisering av planarbeidet
Statens vegvesen har som tiltakshaver engasjert Sweco Norge AS som konsulent for å

utarbeidet reguleringsplan for E6 Soknedal sentrum - Korporalsbrua. Midtre Gauldal
kommune, som planeiere, vil ha ansvar for saksbehandling etter plan- og
bygningsloven.

Oppstartsmøte med Statens vegvesen og Sweco Norge AS ble avholdt 4. -5. november
2014 gjennom en egen samling på Berkåk. Oppstartsmøte med Midtre Gauldal
kommune ble avholdt 11. november 2014.

Det har vært løpende og tett samarbeid mellom Sweco Norge AS, Statens vegvesen og
Midtre Gauldal kommune gjennom hele planprosessen. Regionale instanser har blitt
trukket inn ved behov.
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1.2 Varsling og medvirkning
Det ble varslet oppstart av planarbeid for strekningen Garli – Prestteigen i Midtre

Gauldal kommune 26.01.2015, med frist for merknader 02.03.2015. Kunngjøring ble
gjort i form av eget brev til grunneiere og offentlige instanser, lokalavisen,

kommunens og Vegvesenets hjemmesider. Forslag til planprogram for strekningen ble
lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart. Planprogrammet ble
vedtatt i kommunestyret i Midtre Gauldal 27.04.2015.

Det ble avholdt informasjonsmøte i kommunehuset på Støren 04.02.2015 og et lokalt
møte 25.02.2015. I tillegg har det vært åpne kontordager, og møter med

grunneiere/berørte enkeltvis eller i grupper. Både gjennom høring av planprogrammet

og videre under reguleringsarbeidet er det gitt anledning for alle til å gi uttalelse og
komme med innspill til planarbeidet.

Det ble varslet utvidelse av planområdet ved Hovsbrua til berørte grunneiere

10.10.2015. Planutvidelsen ble varslet som følge av behov for mer areal til midlertidig
omlegging av E6 i anleggsperioden. Det er da nødvendig å etablere en midlertidig bru
over Sokna mens det pågår arbeid med rehabilitering av Hovsbrua.

1.3 Innkomne merknader
Oversikt over innkomne merknader med kommentarer i forbindelse med varsel om
oppstart av reguleringsplan er vedlagt.

2

Forholdet til gjeldende planer og retningslinjer

Gjeldende nasjonale forskrifter innenfor de forskjellige saksområdene vil styre

planarbeidet. Dette innebærer blant annet at reguleringsplanen fremstilles i henhold til
framstilling av arealplaner i Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og

kommunalt planregister av 26. juni 2009 (kart- og planforskriften).

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-1442/2012 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging

•

NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar

•

Jordvern

•

Nasjonal Transportplan (NTP 2014-2023)
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Regionale planer og føringer
•

KVU E6 Oppland grense Jaktøyen og rv. 3 Hedmark grense – Ulsberg

•

Fylkesplan for Sør-Trøndelag 2009 – 2012

•

Regional plan klima og energi Sør-Trøndelag 2010 – 2014

Kommunale planer og føringer
•

Interkommunal arealplan for Trondheimsregionen – IKAP

•

Kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal 2010 – 2022

•

Kommunedelplan Soknedal

Figur 2-1: Kommuneplanens arealdel, Delplan Soknedal, vedtatt 30.10.2002.

Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet
•

Planid. 2010003 Soknedal Sentrum, ikrafttredelse 16.12.2010

•

Planid. 20120525 E6 Vindåsliene - Korporalsbrua, ikrafttredelse 17.12.2012

•

Planid. 2013005 Soknedal oppvekstsenter og kirke, ikrafttredelse 26.05.2014
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3

Eksisterende situasjon

3.1 Beliggenhet
Planområdet ligger ca. 7,5 km sør for Støren i Midtre Gauldal kommune, og strekker

seg fra Soknedal sentrum i sør til Korporalsbrua i nord. Strekningens lengde er ca. 4
km. Planens utstrekning er vist i figuren nedenfor.

Figur 3-1: Planområdets beliggenhet. Kartkilde: kilden-skog og landskap

3.2 Landskapsbilde
I dette området består landskapets hovedform av dalføret som er et utpreget av jordog skogbrukslandskap bestående av større og mindre åser. Dalsidene er delvis

skogkledde, hvor skog- og jordbruksområdene strekker seg helt ned til elvekanten til

Sokna. Langs Sokna er det et varierende belte av kantvegetasjon, der E6 ligger inntil

elvekanten er kantvegetasjonen fjernet, mens det på motsatt tide er kantvegetasjon av
varierende tykkelse.

Regionen domineres av store elvevassdrag, innenfor dette planområdet elva Sokna,
som er en sideelv til Gaula. Dagens E6 fra Soknedal til Korporalsbrua ligger i

dalbunnen og følger Vestsiden gjennom Soknedal sentrum. E6 krysser Sokna ved
Hovsbrua like nord for Soknedal og følger østsiden av Sokna videre nordover til
Korporalsbru.
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Figur 3-2: Landskapsbilde, skogkledde dalsider med E6 og Sokna i dalbunnen. Kilde: Google street
(06.07.2015).

Bebyggelsen er i hovedsak knyttet til tettstedet Soknedal, som har sentrumsområde

nede i dalbunnen på vestsiden av Sokna, med boligbebyggelse opp lia mot vest. Øvrig

bosetting domineres av gårdsbebyggelse eller eneboliger nær gårdene.

3.3 Trafikkforhold
Vegsystem

Dagens E6 ligger langs elva Sokna i nord-sørgående retning, og er hovedfartsåren

mellom Østlandet og Trøndelag.

E6 har varierende standard i planområdet. Dagens veg er preget av krapp kurvatur,

smale skuldre som gir dårlig sikt. Vegbredden varierer fra i underkant av 7 meter til

rundt 9 meter i de krappeste kurvene. Vegen har to kjørefelt og varierende fartsgrense
50-80km/t.

Årsdøgntrafikken (ÅDT) for E6 i Soknedal sentrum er ca. 4600 kjøretøy/døgn. Nord for

Soknedal sentrum er ÅDT ca. 5500 kjøretøy/døgn. Andel lange kjøretøy er ca. 22 %.

Trafikkprognoser for ny E6 tilsier en ÅDT i 2050 på ca. 7800 kjt/døgn og med en andel

lange kjøretøy på ca. 21 %.
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Gang- og sykkelveger

Det er ingen sammenhengende gang- og sykkelveger i området. Fra Soknedal sentrum

og over Hovsbrua til fv 651 fungerer E6 som skoleveg. Det er anlagt en smal gangveg

over sørsiden av Hovsbrua som er skilt fra hovedvegen med rekkverk.
Kollektivtilbud

Fire ganger i døgnet går det busser langs E6 mellom Oppdal – Soknedal – Støren (Kilde:
Atb.no). Det er holdeplasser for nord- og sørgående retning i Soknedal sentrum. Vest
for Soknedal sentrum ligger jernbanen. Nærmeste stasjon er Støren.
Trafikksikkerhet

Ulykkesdata er hentet fra Nasjonal vegdatabank for et tidsintervall fra 2004 – 2015.

Totalt er det registrert 19 ulykker på strekningen i dette tidsrommet, med alvorlig
skadd som alvorligste skadegrad.

Det er registrert to ulykker med påkjøring bakfra i Soknedal sentrum. Videre er det
registrert åtte utforkjøringsulykker, åtte møteulykker, samt en ulykke med dyr
innblandet.

Vegstrekningen har en stor andel tungtrafikk og problem med ising på grunn av lokale

forhold. Resultatet er flere utforkjøringer på de svingete vegene.

3.4 Kulturminner og kulturmiljø

Figur 3-3: SEFRAK-bygg i Soknedal sentrum mellom E6 og Sokna. Soknedal kirke/kirkested og SEFRAKbygg øst for dagens E6.: Miljostatus.no pr. 09.06.2015.
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Innenfor planområdet er det et stabbur ved Sørgården som er SEFRAK-registrert. Dette

er meldepliktig ved rivning/ombygging.

En rekke SEFRAK-bygg grenser også til planområdet, men blir ikke direkte berørt av

reguleringsplanen. Dette gjelder Soknedal kirke som er en fredet bygning, og Sokndal
kirkested som arkeologisk kulturminne der det tidligere har stått kirker siden

middelalderen. I tillegg er det flere bygninger på gårdsbrukene Hov og Presthus som

ligger i lia nordvest for kirka. SEFRAK-bygg er bygninger som er bygd før 1900. I

Sokndal sentrum mellom E6 og Sokna er det registrert SEFRAK-bygninger på Elvestad,
Lund og Moan.

Av lokale kulturminner går Gamle kongeveg på østsida av dagens E6 og Sokna. Trasé

for Gamle Kongeveg kommer inn i planområdet omtrent ved Brekkaplassen. I området
ved Sagflata går Gamle Kongeveg svært nært dagens E6. Traséen ble i dette området
flyttet under anleggsperioden for E6 mellom 2002-2005. Deler av traséen (utenfor

planområdet) er fortsatt brukt som adkomstveg for skogbruksområde på sørsiden av
vegen.

Figur 3-4 Illustrasjon som viser antatt trasé for Gamle kongeveg. Broa over Sokna der kongevegen finnes
ikke lenger. Soknedal sentrum ligger sør for kartutsnittet (Kilde: M.B. Aas, Midtre Gauldal kommune).
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3.5 Naturmangfold
Vassdragsvern

Sokna er en del av Gaulavassdraget som ble vernet gjennom verneplan III for vassdrag.
Gaulavassdraget har spesielt store verdier knyttet til fisk og fiske, og formålet med
vassdragsvernet er å ivareta de store verdiene knyttet til bl.a. biologisk mangfold,

friluftsliv, landskapsbilde og kulturminner, samt å ta vare på variasjonen i vassdraget.

Vassdragsvernet er primært en beskyttelse mot vannkraftutbygging, men det skal også
vektlegges å bevare verneverdiene mot andre typer naturinngrep. Dette er nærmere
presisert i rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPR-VV).

Gjennom implementeringen av EUs vanndirektiv i Norge, er det gjort en vurdering av
miljøtilstanden i vassdraget og hvilke fysiske og kjemiske forhold som påvirker

vassdraget negativt. Miljøtilstanden i Sokna er moderat. Avrenning fra E6, utslipp fra
renseanlegg, avrenning fra dyrket mark og flom- og erosjonssikring (i nedre del) er

oppgitt som påvirkningsfaktorer.
Naturtyper og flora

Langs vassdraget vokser det elvekantskog i varierende bredde. Ved Soknedal sentrum
er denne typen skog tettest på østsiden av elva, mens den er tettest på vestsiden av

elva nord for sentrum.

Det er ikke registrert verdifulle naturtyper innenfor planområdet (Naturbase), men i

2005 ble det gjennomført MiS-kartlegging (miljøregistreringer i skog) i Soknedal. To

av lokalitetene vil bli berørt av ny E6 (figur 2-6). De to lokalitetene ligger langs elva, og
består av livsmiljø eldre gråor-heggeskog. I tillegg til de botaniske verdiene, er

elvekantskog viktig som hekke- og oppholdsområder for fugl og spredningskorridorer
for vilt.

Figur 3-5: MiS-figurer i og ved planområdet. De som er berørt er angitt med piler.
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Sokndal sentrum er ellers preget av jordbruk og bebyggelse hvor vegetasjonen stort

sett er kulturbetinget. Det er registrert flere fremmede plantearter ved bebyggelsen

som bl.a. kan ha spredt seg fra hager. Blant disse er hagelupin og parkslirekne. Artene
er ført opp på den norske svartelista i kategori SE (svært høy risiko). De utgjør en

økologisk risiko for stedegne planter og naturtyper, og det er derfor ikke ønskelig at

artene sprer seg.

Fisk og akvatisk miljø

Sokna er et av de største sidevassdragene til Gaula, og det viktigste for

lakseproduksjon. Betydningen som produksjonsområde for sjøørret er liten. Sokna er

lakse- og sjøørretførende ca. 3 km oppstrøms Hovsbrua i Sokndal sentrum.

I vassdraget skal det tas ekstra hensyn til villaksen og tiltak som kan skade laksen skal
unngås. I følge Lakseregisteret (lakseregister.fylkesmannen.no) er bestandsstatusen
for laks i Gaulavassdraget moderat, mens den for sjøørret er redusert
(lakseregister.fylkesmannen.no).
Pattedyr og fugl

Dalbunnen og elvekantskogen er viktige områder for rådyr og elg. Dette gjelder

spesielt på vinteren når snødekket er mindre enn høyere oppe. Elvekantskogen har en
viktig funksjon som spredningskorridor for vilt. Det er ingen kjente krysningspunkter
for elg eller rådyr på planstrekningen. De mindre pattedyrene som er vanlige i
regionen opptrer også i planområdet.

Gråor-heggeskogen langs vassdraget er viktige hekke- og oppholdsområder for

spurvefugl. Vassdraget er et viktig leveområde for fossekall og strandsnipe.

Strandsnipe har status som nær truet (NT) på rødlista. Dvergspett, som ikke er

rødlistet, men er en art av særlig stor forvaltningsinteresse, er også registrert i

Soknedal. Elvekantskogen i planområdet kan være et mulig hekkeområde for arten.

3.6 Nærmiljø og friluftsliv
Friluftslivet i planområdet er hovedsakelig knyttet til fiske i Sokna. De mest attraktive

fiskeplassene i planområdet ligger langs dagens E6 nord for Hovsbrua. Det er i tillegg
kort avstand til Trollheimen, Oppdal og Røros som gir stor variasjon i
naturopplevelser.

3.7 Tettstedsutvikling
Dagens næringsområder ligger i tilknytning til Soknedal sentrum. Kommunedelplanen

legger opp til en utvidelse av næringsområdene delvis øst og sør for sentrumsområdet.
Det er også satt av areal til et fremtidig boligområde Mellom Storbakken, E6 og
Fagerlia.
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3.8 Landbruk
I Soknedal er det både fulldyrka jord, skog og dyrkbar jord. Planområdet omfatter flere

gårdsbruk og eiendommer. Skogen i planområdet består i hovedsak av barskog med
noe innslag av blandingsskog og lauvskog. Storparten av skogen vokser på høg til
middels høy bonitet.

Figur 3-6: Kart som viser dyrkamark, dyrkbar jord og skog i planområdet.
Kilde: Skog og landskap pr 09.06.2015.

3.9 Grunnforhold og geoteknikk
Soknedal og Soknedalsbrua

Ned mot Sokna er det et øvre lag på 0-0,5 m torv over antatt siltig sand/grus ned til
mellom 1-3 m dybde. Derunder er det meget fast morene med stein/blokk til berg.

Berg ligger mellom 2-13 m dybde ned mot Sokna. På platået ovenfor Sokna ligger
bergdybden mellom 2-12 m.

Soknedalstunnelen – Korporalsbrua

Grunnundersøkelser viser hovedsakelig at det er moreneavsetninger i området med

varierende mektighet. For det sørlig påhuggområdet er det utført seismiske målinger

og fjellkontrollboringer som viser dybde til berg mellom 9-12,5 m.

For det nordlige påhuggsområdet er det utført seismiske målinger som viser dybde til

berg mellom 5-15 m. Videre nordover viser fjellkontrollboringer at dybde til berg

varierer mellom 2-12 m.
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Geologi

Berggrunnen i området rundt tunneltraseen består hovedsakelig av metamorfe

bergarter som glimmerskifer og fyllitt. Det er registrert fire hovedsprekkesett samt

sporadiske sprekker, der sprekkretningen langs skifrighet er den mest dominerende.
Det er registrert 6 lineamenter over tunneltraseen som kan indikere svakhetssoner
som vil krysse tunneltraseen.

Det forventes normale spenningsforhold i tunnelen. De første 10-15 meterne av
tunnelen er det forventet redusert innspenning som kan kreve tung sikring og

reduserte salvelengder. Glimmerskifer og fyllitt er lite permeable bergarter, men det
kan forekomme lekkasjer i forbindelse med svakhetssoner. Ved driving gjennom

svakhetssoner kan det bli behov for injeksjon, forbolting, reduserte salvelengder og
sikring med sprøytebetongbuer.

Stabilitetssikring for forskjæringene vil hovedsakelig omfatte rensk og bolting, men

det kan bli behov for steinsprangnett, isnett og sprøytebetong. I tillegg må løsmasser
på skjæringstopp fjernes og det må etableres en stabil bakenforliggende

løsmasseskråning.

3.10 Flom
På strekningen fra Soknedal sentrum til Korporalsbrua går eksisterende E6 tett langs
elva Sokna. Vegen krysser elva Sokna i Soknedal sentrum, og ligger deretter på

østsiden av elva frem til neste kryssing på Korporalsbrua. Flomslettene i Soknedal

sentrum er utsatt for 200-årsflom.

3.11 Støy og forurensning
Problemer med støy, svevestøv og lokal luftforurensning er størst der vegen ligger

nært inntil boliger og der folk ferdes. E6 går tett inntil flere gårdsbruk på strekningen

og bebyggelsen i tettstedet Soknedal er berørt. Det er ikke gjennomført særskilte støyeller støyskjermingstiltak langs dagens strekning. Se støyrapport for utfyllende
informasjon.

3.12 Barn- og unges oppvekstsvilkår
Barneskolen i Soknedal ligger ved Hov på motsatt side av dalen hvor

sentrumsbebyggelsen ligger. Det er i dag dårlig tilbud for gående og syklende langs

E6, hvor det mangler sammenhengende gang- og sykkelveger. Fagerlia barnehage er
plassert i tilknytning til boligområdet vest for Soknedal sentrum.

Ved Hovsmoen ca. 1 km nord for Soknedal skole ligger et området hvor det er

fotballbane og øvrige tilbud for fritidsaktiviteter.
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4

Beskrivelse av planforslaget

4.1 Utforming av veger og tunneler
I arbeidet med reguleringsplanen har det vært en forutsetning at framtidig E6 skal
ligge i tunnel fra Soknedal sentrum til Korporalsbrua. Reguleringsplanen tar også

høyde for at det på lengre sikt kan etableres toløpstunnel på strekningen ved at det er
regulert inn tilstrekkelig areal til en slik utvidelse. Eksisterende E6 langs Sokna blir
omgjort til lokalveg.

Vegstandard ny E6 - dagsone

I dagsonene på hver side av tunnelen reguleres ny E6 med vegklasse H5 med midtdeler
og fartsgrense 90 km/t etter gjeldende normaler og retningslinjer til Statens vegvesen.

Vegen bygges med tverrprofil som vist i figur 4-1.

Figur 4-1: Tverrprofil for H5, tofeltsløsning med bredde 12,5 meter.

Ny E6 legges om forbi Soknedal, og vil gå i en trase mellom elven Sokna og

sentrumsområdet. Fremtidig E6 vil være avkjørselsfri. Ved Soknedal legges det opp til

et nytt toplanskryss med avkjøring til Soknedal sentrum. Selve krysset ligger inne i

reguleringsplanen for Vindåsliene – Soknedal sentrum. Reguleringsplanen for Soknedal
sentrum til Korporalsbrua omfatter de nordlige av- og påkjøringsrampene til dette

kryssområdet. Påkjøringsrampen vil delvis ligge på bru for å unngå for mye fylling ned

mot elva Sokna. E6 krysser videre elva Sokna i en ny bru før den går videre inn i tunnel.
Ved det nordlige tunnelpåhugget etableres det en tverrforbindelse mellom ny og

gammel E6. Denne vil ikke være åpen for alminnelig ferdsel, men skal fungere som

adkomst for utrykningskjøretøy fra Soknedal ved brann, ulykker eller andre hendelser i
tunnelen som gjør at det ikke vil være mulig å komme inn i tunnelen fra

soknedalsiden. Tverrforbindelsen vil også kunne fungere som en løsning for å lede

trafikken fra ny E6 til lokalveg ved stans/ulykke i tunnelen. I dette området er det også
lagt inn areal for stopplomme i forkant av tunnelen. Stopplommen starter ca. 20 meter
nord for portalen. Lengden på stopplommen er så lang for å sikre muligheten til å

etablere en havarilomme i stoppsiktsavstand fra tunnelåpning. Detaljplassering av
stopplommen avklares i forbindelse med utarbeidelse av byggeplan.
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Tunnel

Fra Soknedal til Korporalsbrua legges E6 i tunnel med tunnelklasse C (ÅDT ≤ 8000) og

tunnelprofil T10,5. Tunnelen blir ca. 3,6 km lang, og det etableres havarinisjer for hver

375 meter, totalt 9 stykker. For hver 1500 meter etableres det snunisje, totalt 2

stykker.

Figur 4-2: Tunnelprofil T10,5.

Dersom toløpstunnel skal anlegges må dagsonen i Soknedal sentrum omreguleres slik
at vegbredder og toplanskryss tilpasses en firefeltsveg på denne strekningen. I
reguleringsplanen er dette håndtert ved bruk av hensynssone og krav om ny
detaljregulering før eventuelt nytt tunnelløp kan bygges.
Dagens E6

Eksisterende E6 som ligger langs Sokna vil etter utbyggingen fungere som en del av

lokalvegnettet i dalen. Statens vegvesen eier i dag store deler av arealene mellom E6

og ned til elvekanten. Dette arealet er regulert til annet vegformål grøntområde slik at
eierforholdet opprettholdes. Det skal ikke gjennomføres tiltak på denne strekningen,

med unntak i nordenden hvor dagens E6 blir sideforskjøvet noe vestover for å få

tilstrekkelig avstand til framtidig E6. Denne sideforskyvningen ligger innenfor dagens
eiendomsgrenser til Statens vegvesen. Dagens E6 vil bli nedgradert fra europaveg til

fylkesveg og vil nok få en svært redusert trafikkandel sammenlignet med dagens

situasjon.

Øvrige lokalveger

Fylkesveg 651 og kommunal veg til skolen reguleres i henhold til vegklasse uH2 med

fartsgrense 60 km/t. Total vegbredde blir 7,5 meter. Fv 651 får en stigning på ca. 7,8

%, mens kommunal veg til skolen får en stigning på ca. 8 % nederst og opp mot 13,4 %

øverst ved skoleområdet.

Figur 4-3: Normalprofil vegklasse U-H2.
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Fylkesveg 651 vil bli tilknyttet eksisterende E6 med et nytt T-kryss. Kommuneveg 43

som kommer fra Soknedal barneskole vil bli tilknyttet eksisterende fylkesveg 651 med
et nytt T-kryss.

Langs Fv 651 er det regulert et areal til stopplomme og annen veggrunn tekniske

anlegg. Dette arealet skal benyttes til plassering av tekniske bygg for tunnelen for å

ivareta nødnett og mobil. Arealet er plassert rett over tunnelløpet slik at det kan bores

føringsveg fra teknisk bygg og ned i tunnelen.

Omtrent 30m fra enden av nordre tunnelportal er det i dag en driftsveg. Den vil være i
konflikt med anleggstrafikken og fremtidig E6 og må også legges om før byggearbeid

starter. Dette medfører at skogområdene på gnr/bnr 134/11 ikke får direkte tilkomst

til E6. Det er lagt til rette for en felles adkomst til teigene i området via felles veg 6 og
7 (f_SKV6 og f_SKV7).

Tilgjengelighet for gående og syklende

Det er planlagt ny gang- og sykkelveg langs fylkesveg 651 mot Hanshus og opp

kommuneveg 43 mot Soknedal barneskole. Over Hovsbrua er det regulert inn en

utvidelse av eksisterende gang- og sykkelveg på østsiden av brua. Over fylkesveg 651

tilrettelegges det for plankryssing for myke trafikanter i et område som er godt

oversiktlig for både biler og brukere av overgangen. Planforslaget vil gi et godt og
sammenhengende gang- og sykkelvegnett fra Soknedal sentrum og Fv 651 mot

barneskolen. Når ny E6 er etablert vil det samtidig bli sammenhengende lokalveg

mellom Soknedal og Støren, som vil kunne gi stor verdig for gående og syklende da
trafikkmengden her blir betydelig redusert.
Kollektivtilbud

I reguleringsplan for Vindåsliene – Soknedal er det tilrettelagt for etablering av
kollektivknutepunkt. Tiltaket vil også fungere som kollektivtilbud i denne
reguleringsplanen.

Universell utforming

Utbygging skal utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Topografiske

forhold og stigningsforholdene til vegen gjør at gang- og sykkelveg opp mot skolen

ikke klarer å bygges etter kravene. Vegen ligger her med 11 – 13 % stigning.
Omkjøring i anleggsfasen

Fv 651 er regulert til å gå over prosjektert portal i sør. I anleggsperioden må

fylkesvegen legges om, ved at den skyves østover og lenger inn i terrenget. På denne

måten kan trafikken langs fv 651 gå i anleggsperioden. Vegen tilbakeføres i tråd med
reguleringsplanen når portalen er ferdigbygget. Omleggingen medfører et stort
arealinngrep i øst og inn på dyrket mark. Stabilitetsberegninger viser at vi har

tilfredsstillende stabilitet, men det må være kontroll på grunnvannet i utgravingen. Det
må derfor etableres vertikale drensgrøfter i dette området, som avsluttes ca. 10 meter
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fra skråningstopp. Behovet for drensgrøftene kan vurderes underveis i utgravingen og
eventuelt kuttes ut dersom grunnvannet er lavt eller dersom byggeperioden er i
nedbørsfattig del av året.

Ved portal nord vil det blir stor massetransport i anleggsfasen, både

løsmasseutgraving i forskjæring og sprengstein fra tunnel antas transportert ut fra

anlegget på denne lokaliteten. En sikker kryssløsning med eksisterende E6 må
etableres i anleggsfasen.

I forbindelse med rehabilitering av Hovsbrua må det etableres en midlertidig

bruløsning vest for dagens bru. Dette bruen fungerer som omkjøring i forbindelse med
arbeidene som må gjennomføres på Hovsbrua. Omkjøringsbruen skal fjernes og

arealet istandsettes og tilbakeføres til underliggende formål når anleggsarbeidet er
ferdig.

I en periode etter endt anleggsvirksomhet vil det være behov for at ny E6 kobler seg
inn på dagens E6 på nordsiden av Soknedalstunnelen i påvente av at parsellen for

Korporalsbrua til Prestteigen bygges. Dette løses ved at ny E6 føres ned på dagens E6
syd for Korporalsbrua, og det etableres et midlertidig kryssområde mellom ny og

gammel E6. Dette medfører et noe større inngrep mot elven i denne perioden og at en

mindre bekk må legges i rør. Når ny E6 fra Korporalsbrua til Prestteigen er utbygd skal
dette kryssområdet fjernes og underliggende areal istandsettes.

Figur 4-4: Midlertidig løsning for E6 i påvente av parsell Korporalsbrua – Prestteigen.

4.2 Tilknytning til infrastruktur
Belysning

Hele hovedvegen skal belyses. Kun overgangssoner belyses mot sideveger. Gårdsveger
belyses ikke. Ved fotgjengeroverganger skal det benyttes tosidig belysning av vegen.
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Vann, avløp, drenering

Det etableres separate ledningssystem for drensvann og oppsamling av

vaskevann/overflatevann i tunnelen. I nordenden av tunnelen skal det etableres et

lukket, nedgravd sedimentasjonsbasseng, slik at rensing vil skje før vannet slippes ut
til omgivelsene.

Behandling av overvann vil være en kombinasjon av åpne terrenggrøfter og

drenssystem med lukkede rørgrøfter og sluker/sandfang. I Soknedal sentrum må deler
av eksisterende kommunalt VA-nett omlegges.

Eksisterende jordbruksdreneringer/vanningsanlegg som kommer i konflikt med
utbyggingen omlegges slik at de opprettholder sin funksjon.
Elektro

Det er gjennomført møter med Gauldal Nett for gjennomgang av luftledninger ved

Soknedal sør. Den fjernstyrte kiosken og luftlinjen over fremtidig Soknedalstunnel må

flyttes da linjen kommer i vegen for tunnel og kiosken er hovedbase og tåler ikke å bli
slått ut pga. rystelser ol. Kiosk flyttes lengre mot øst bort fra ny E6 linjen og
luftledningen bygges om.

4.3 Konstruksjoner
Det skal bygges 3 konstruksjoner som del av E6 Soknedal – Korporalsbrua:
•

1 ny bru over Sokna (Soknedalsbrua)

•

2 portaler for Soknedalstunnelen

For detaljer vedrørende konstruksjoner vises det til vedlagt forprosjekt.
Soknedalsbrua

Den nye Soknedalsbrua blir 127m lang og 10,5m bred. Brua er prosjektert som en

plate i betong, med 4 spenn og 5 akser. Bruen ligger ca. 6-7m over eksisterende

terreng og derfor blir det behov for fylling rundt den første og siste aksen.

Figur 4-5: Soknedalsbrua, oversiktstegning.

Dagens terreng ved akse 1(sør side) er nokså flatt. I tillegg skal det bygges en voll på

vestsiden av bruen for å redusere støy mot bebyggelsen. Akse nummer 2, 3 og 4

REGULERIN GSPLAN E6 S OKNED AL SENTRUM - KORPORA LSBRU A

-60-

22

består av 2 sirkulære søyler. Akse 2 står på land mens akse 3 og 4 ved elvekant. Elven

Sokna renner rolig forbi brustedet, men akse 2, 3 og 4 er likevel skråstilte for ikke å

påvirke strømningen eller skape oppstuving av is. Søylene i akse 2 og 3 skal stå på

fundamenter som blir skjult under bakken, mens akse 4 blir delvis synlig siden det er

lokalisert fjell i dagen der. Bruen blir utstyrt med et 1,2m høyt brurekkverk i stål på

begge sider av vegbanen. Rekkverket forlenges fra bruen og inn i tunnelportalen hvor
den forankres i sideveggen til tunnelen.
Portaler til Soknedalstunellen

På nordre og søndre enden av Soknedalstunellen skal det bygges betongportaler.
Tunnelportalen i Soknedalen blir ca. 70 meter lang, traktformet og får et ovalt

tverrsnitt (se figur 4-4). Portalen på nordside blir omtrent 41,5 meter lang.

Avslutning av portalene blir gradvis ført ned til terreng over 12,5 meter slik at
jordskråningen bak naturlig går inn i dagens terreng.

Figur 4-6: Tunnelportal Soknedal sør.

Tunnelen ligger skjevt i forhold til fjellet og dagens jordskråning og på grunn av dette

må man gå langt inn i terrenget for å finne fjell og bygge lange portaler for at hele
tunnelåpningen får minimum fjelltykkelse rundt seg. For å få plass til å bygge

portalene blir det behov til omfattende sprenging. Fjell må sprenges i hele

portallengden, noe som vil forårsake støy og rystelser i byggeperioden.

4.4 Grunnforhold
Soknedal – Soknedalsbrua

I Soknedalen vil ny E6 ligge i fylling ned mot Sokna. Grunnforholdene er gode, og det

antas lite problemer med stabilitet og bæreevne for fyllingen. Enkelte områder med
torv og bløte lag av silt ned mot Sokna må fjernes før det etableres fylling.

Nærhet til Sokna fører til behov for bratte fyllingsskråninger og evt. murer.

Fyllingen kan etableres med stedlige masser av sandig silt, noe som krever største

skråningshelning 1:2, ihht. Håndbok N200, kap. 251. Brattere skråningshelning på
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fyllingene er mulig (1:1,5 ved bruk av grus og sprengstein, og 1:1,25 ved utlegging av
ordnet steinfylling).

Noe setninger må påregnes for fyllingen. Det anbefales å bygge opp fyllingen så tidlig
som mulig i byggeperioden for å få unna mest mulig setninger til vegen åpnes.

Av- og påkjøringsramper blir konstruert på søyler, som direktefundamenteres eller
fundamenteres på peler. Statens vegvesen praktiserer hovedsakelig

pelefundamentering ved nærhet til elv, og dette anbefales for fundamenter nærmest
elva. Pelene føres til berg og dimensjoneres ut fra dette.
Soknedalstunnelen

Omleggingen av E6 Soknedal sentrum – Korporalsbrua, omfatter en omtrent 3,5 km
lang tunnel, og forskjæringer i forbindelse med begge påhuggene. Berggrunnene i
området består av omdannede bergarter, fyllitt og skiferbergarter. Terrenget over

tunnelen er relativt flatt og stort sett dekket av løsmasser. Grunnundersøkelser i form
av fjellkontrollboringer og seismikk er utført i forbindelse med påhuggsområder til
Soknedalstunnelen.

Sørlig påhugg er plassert like ved eksisterende lokalveg (Fv 651). Grunnundersøkelser

viser tykke moreneavsetninger opp mot 12,5 m mektighet i påhuggsområdet som vil gi
store løsmasseskjæringer som må håndteres. Det er ikke skredfare i området ved
sørlige påhugg.

Nordlig påhugg er plassert i en bratt løsmasseskråning. Grunnundersøkelser viser at

det er moreneavsetninger med 5-15 m mektighet i påhuggsområdet. Forskjæringer i
berg vil stedvis kunne bli ≥ 10 m høye, og tiltak for stabilisering av løsmassene over

bergskjæringene vil bli nødvendig. Det er ikke registrert skredhendelser i nærheten av
påhugget. Det ligger en stor løsmasserygg mellom portalområdet/forskjæringene og
Eggjabekken. Ny E6 undergraver denne ryggen, og det må påregnes at store deler av
denne avsetningen må graves ut og flyttes til deponi.

I forbindelse med sprengningsarbeider vil det oppstå sprengningsinduserte vibrasjoner

og støt som vil kunne påvirke nærliggende byggverk og infrastruktur. I forbindelse

med prosjekteringen vil det fastsettes restriksjoner til vibrasjoner og støt i henhold til
NS8141:2001. For spesielt følsomme bygninger som Soknedal kirke og SEFRAK-bygg

på Hov som ligger over tunneltraseen, må spesielle restriksjoner fastsettes.

Tunneldrivingen kan påvirke grunnvannstanden i grunnen over tunnelen. Avhengig av
type grunn, sårbar fauna, brønner og nærliggende bygg vil det i prosjekteringen
fastsettes et innlekkasjekrav for å unngå endringer som vil kunne føre til skade.
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4.5 Støyberegninger
Miljøverndepartementets planretningslinje T-1442 skal legges til grunn ved

planlegging og behandling av enkeltsaker etter plan- og bygningsloven. Det er

utarbeidet egen støyrapport som dokumenterer støyberegningene.
Trafikktall

Trafikkgrunnlaget for støyberegningene er hentet fra notatet «Notat_

Trondheimsvegen 4» utarbeidet av SVV, datert 08.04.2015. Her er det oppgitt

trafikktall for 2014 og prognosetall for 2050. Sistnevnte er brukt i beregningene.
Tabell 1: Trafikktall brukt i beregningene

Veg

ÅDT

ÅDT

Hastighet

E6 gammel trasé

4900

7800

70 km/t / 50 km/t

2014

2050

gjennom Soknedal

Tungtrafikkandel
29 %

sentrum

E6 ny trasé

4900

7800

90 km/t

29 %

Beregninger

Det er beregnet på strekningen fra Soknedal sentrum og nordover til Korporalsbrua.

Store deler av den nye vegtraséen vil gå i tunnel. Det er gjort beregninger både med

dagens vegtrasé og med ny trasé, og disse er vurdert opp mot hverandre. Det er gjort

beregninger med trafikktall for både 2014 og 2050, men det er kun prognosesituasjon
2050 som er omtalt og vurdert her.

Dagens vegtrasé med trafikkprognose for år 2050

Figur 4-7: Støysonekart med dagens trasé ved Soknedal og nord for Tunnel, prognoseår 2050,
beregningshøyde 4 meter, sørlig del venstre. Nordlig del høyre.
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Ny vegtrasé 2050

Figur 4-8: Støysonekart med ny trasé Soknedal og nord for Tunnel, prognoseår 2050, beregningshøyde 4
meter, sørlig del venstre. Nordlig del høyre.

Oppsummert

Tabell under viser høyeste beregnede støynivå (uavhengig av fasade og etasje) for det
mest utsatte bygninger med gammel og ny trase.

Tabell 2: Oversikt over endring i beregnet støynivå for mest utsatte bygninger med gammel og ny trasé

Gnr/Bnr Høyeste

beregnede
støynivå -

gammel trase
(dB)

132/2

Høyeste beregnede

Differanse

støynivå - ny trase

Kommentarer

(dB) (evt. tall i

parentes er etter

støyreduserende tiltak
(voll)

59 dB

62 dB

+ 4 dB

Støykilde er flyttet nærmere
eiendommen. Støynivå på

utearealer rundt grenseverdi.
Vurdering av lokale

skjermingstiltak gjøres i egen
rapport.
82/1/7

55 dB

70 dB (64dB)

+ 15 dB
(+ 9 dB)

Støykilde flyttes fra vestsiden
av eiendom til østsiden.

Støyvoll reduserer støynivå på
utearealer til lavere enn
grenseverdi (65 db).

82/35

55 dB

69 dB (67 dB)

+ 14 dB
(+ 12 dB)

Støykilde flyttes fra vestsiden
av eiendom til østsiden.

Støyvoll reduserer støynivå på
utearealer til lavere enn
grenseverdi (65 db).

REGULERIN GSPLAN E6 S OKNED AL SENTRUM - KORPORA LSBRU A

-64-

26

132/22

55 dB

66 dB

+ 7 dB

Støykilde er flyttet nærmere
eiendommen. Støynivå på

utearealer rundt grenseverdi.
Vurdering av lokale

skjermingstiltak gjøres i egen
rapport.
82/43

59 dB

61 dB

+ 2 dB

Støykilde flyttes fra vestsiden
av eiendom til østsiden.

Støynivå på utearealer OK.
72/14

62 dB

61 dB

- 1 dB

Støynivå på fasade er såpass
høyt at tiltak må vurderes
nærmere. Støynivå på
utearealer OK.

Støy fra ventilasjon av tunnel ved Soknedal

Ventilasjonssystemet i Soknedalstunnelen kan medføre noe støy for bebyggelsen i

Soknedal. Støynivå på oppholdsarealer og utenfor soveromsvindu bør ikke overstige
maksimalt lydtrykknivå LpA,max = 45 dB ved normal driftsituasjon.

I Soknedal er det støyfølsom bebyggelse ca. 150 – 300 m fra planlagt tunnelmunning.

For å ikke overskride anbefalt grenseverdi bør vifter i tunnelen ikke ha høyere
lydeffektnivå enn LwA = 90 dB for enkeltvifter. Ved valg av vifter med høyere

lydeffektnivå bør støysituasjon og evt. tiltak vurderes nærmere. Dette kan enten være
forlengelse av lydfeller på vifter eller andre støytiltak (eksempel lokal skjerming av
uteplasser med direkte sikt til tunnelmunning o.l.).
Vurderinger og tiltak

Støysituasjonen vil i all hovedsak bli bedre med den nye E6-traseen. Der den nye vegen
går i tunnel, vil bebyggelsen langs gammel trasé få en stor reduksjon i støynivå. Ved

Soknedal sentrum, planlegges ny trasé på ny bru lenger øst enn dagens og deretter i

tunnel. Her vil vegen i hovedsak ligge lenger unna sentrumsbebyggelsen og således gi

en reduksjon i støynivå for mange boliger. Noen eiendommer på østsiden av elva

(Sokna) vil få vegen noe tettere på, og dermed en økning i støynivå.

Sørvest for den nye brua, vil eiendommene få en økning i støynivå. Her foreslås det å
bygge en støyvoll med skjermtopp på ca. kotehøyde 240 som vil få topp ca. 2 meter

over omliggende terreng, dette vil redusere støynivået ned til under grenseverdi på

utearealene.
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Figur 4-9: Utsnitt som viser støyvoll øst for eiendommene 82/1/7 og 82/35, beregningshøyde 1,5 meter

4.6 Landskap
Det er utarbeidet en formingsveileder for prosjektet E6 Ulsberg – Melhus.

Formingsveilederen definerer prosjektets ambisjonsnivå for arkitektonisk kvalitet,
begrunner tankene bak de løsningene som velges og har dannet grunnlag for

prioriteringer og økonomiske vurderinger i reguleringsplanen. For strekningen
Soknedal sentrum – Korporalsbrua er det viktig med en god utforming rundt

tunnelportalene. Overgangen mellom tunnelportalen og terrenget skal utføres slik at

inntrykket blir mest mulig ensformig. Skjemmende terrenginngrep skal rettes opp med
avbøtende tiltak, som for eksempel tilbakefylling av masser, nye murer og
vegetasjonsetablering

Målet med bruk av vegetasjon i veganlegget ved tunnelportalene er å forankre vegen i

landskapet på en naturlig måte og bidra med estetiske og miljømessige kvaliteter til
områdene som berøres. Det er en målsetting at vegetasjonen over tid skal fylle sin
tilsiktede funksjon og klare seg godt, uten intensivt vedlikehold.

For å sikre et best mulig resultat for reiseopplevelsen, er det lagt vekt på å ivareta
utsikten mot Soknedal kirke. Trafikantene kan nyte en fin utsikt mot kirken før de
kjører inn i tunnelen.

På grunn av plassmangel i området, er tunnelportal både i nord og sør lagt med

helning 1:1,5. Terrenget rundt portalene skal ha tilnærmet likt forholdstall. Dette for å
gi best mulig helhetlig visuelt inntrykk av området. Når terrenget legges brattere enn
1:2 som opprinnelig ønsket, vil dette kreve mer stein for å opprettholde et stabilt
underlag.

Det vises forøvrig til formingsveilederen for valg av materialbruk og landskapsmessige
tilpasninger på vegstrekningen.
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4.7 Naturmiljø/naturverdier
Det er lagt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal utarbeides en plan for ytre miljø

(YM-plan) som beskriver ansvarsforhold, miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende

miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen. En YM-plan tilsvarer miljøoppfølgingsplan/-

program.

Hensikten med YM-planen er å sørge for at alle krav til det ytre miljøet blir videreført

fra reguleringsplan via prosjektering til konkurransegrunnlaget.

Konkurransegrunnlaget skal ha beskrivelser og bestillinger som gjør at ytre miljøkrav
blir ivaretatt på en systematisk måte.

YM-plan skal utarbeides i samsvar med NS 3466:2009 Miljøprogram og

miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen, og skal

omfatte tiltak mot forurensning av jord og vann, forringelse av dyrkamark, forringelse
av kantsoner langs vann og vassdrag, støy og støv m.m. Denne planen berører Sokna
med kantsoner. Sokna er en del av det vernede Gaulavassdraget.
Følgende tiltak vil bli lagt inn i YM-planen
•

Vegetasjon langs elver og bekker skal bevares. Der det ikke er mulig, vil
vegetasjon bli reetablert på områder utenfor selve veien.

•

Tiltak mot spredning av evt. forekomster av svartelistede plantearter skal
iverksettes.

•

Ved arbeider i elver og bekker vil bunnen bli målt inn og reetablert med egnede
masser etter at arbeidene er avsluttet.

•

Det skal ikke foregå arbeider i elver og bekker i gyteperioden som er tiden fra
25. september til 10. november.

•

Tiltak for å begrense spredning av partikler til vassdrag vil bli iverksatt f.eks.

ved bruk av siltgardin.
•

Beredskap mot akutt forurensning til vassdraget i form av drivstofflekkasje,
spillolje, hydraulikkolje m.m. skal planlegges.

•

Tiltak mot forurensning av vassdraget under tunneldriving i anleggsfasen og
tunnelvaskevann i driftsfasen.

Avbøtende tiltak for naturmiljø

I formingsveilederen for prosjektet er det gitt føringer for ivaretagelse av

kantvegetasjonen langs vassdrag. Det skal bevares så mye sammenhengende

kantskog/-vegetasjon som mulig, og i områder hvor den er fjernet eller redusert, skal

det revegeteres med stedegen vegetasjon. I områder hvor kantvegetasjonen mot elven
må fjernes i anleggsperioden, så skal stedlige masser tas vare på og revegeteres før
anlegget ferdigstilles.
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Forekomster av svartelistearter registreres før anleggsvirksomheten starter. Det er

viktig å hindre at svartelistearter spres til elvekantvegetasjonen, og det skal derfor
lages en plan for bekjempelse av eventuelle forekomster av slike arter og sikker
håndtering av jordmasser som inneholder slike arter. Metoden for håndtering
beskrives i YM-planen.

Transport og inngrep i selve vassdraget må begrenses til et minimum for å redusere
omfang av fysiske skader i viktige områder for fisk.

Driving av tunnel medfører utslipp av vann med høy pH, partikler og

nitrogenforbindelser etter sprengningsarbeid. Det vil bli søkt om utslippstillatelse for

utslipp av prosessvannet. Kravene i tillatelsen settes slik at tiltaket ikke får vesentlige
konsekvenser for fisk og annet liv i elva. For å overholde kravene vil det bli etablert

sedimentasjonsbasseng hvor vannet renses før utslipp til vassdraget. Utslippene skal

overvåkes for å kunne dokumentere at utslippskravene overholdes.

Ved arbeid i selve elveleiet skal bunnen måles inn og bunnsubstrat registreres slik at

en kan gjenskape dagens situasjon etter anleggsarbeidets slutt. Data fra gjennomførte
skjulkapasitetsmålinger og bonitering skal også benyttes for å oppnå dette.

4.8 Hydrologi, hydraulikk
For å vurdere nåværende situasjon og fremtidig situasjon innenfor tema hydrologi,
flom og eventuell erosjonsproblematikk har det blitt utført beregning av

flomvannstander. Dette arbeidet er dokumentert i notatet «Flomberegning for Sokna

ved planlagte bruer (E6 Ulsberg-Prestteigen)» som er utarbeidet av NVE i 2009, og

vedlagte rapport «11921407 – kapasitetsberegning for bru og kulverter til elv og
bekkekryssing» utarbeidet av Sweco.

Når det gjelder den aktuelle strekningen i planområdet, er fagtemaene hydrologi og
hydraulikk hovedsakelig relevant i forbindelse med kryssing av elva Sokna ved

Soknedal (Soknedalsbrua). Det er valgt å benytte en 200-års flomvannføring på 350

m3/s i den videre beregning av flomvannstander og erosjonssikring.

Elveleiet ved brua har stort sett nok kapasitet til 200-årsflommen, unntatt et mindre

området på vestsiden av elva, hvor de laveste flomslettene vil bli satt under vann. Dette
området vil være utsatt for 200-årsflom, uansett om brua bygges eller ikke.

Med hensyn til usikkerhet i beregningen og den potensielle energihøyden i vannet, er
den anbefalte minstehøyden for underkant bru satt til 228.75 moh. Stabil

steinstørrelse for å forhindre erosjon ved brua under 200-årsflom er beregnet til D50
lik 0,9 m.

REGULERIN GSPLAN E6 S OKNED AL SENTRUM - KORPORA LSBRU A

-68-

30

4.9 Endringer for eksisterende bebyggelse og anlegg
Eiendomsforhold

Nedenfor følger en tabell over eiendommer som blir berørt av planforslaget. Den angir
det arealet som må erverves permanent for å gjennomføre planen. I tillegg er det satt
opp areal for midlertidig erverv til rigg og anleggsbelter som vil være beslaglagt i
anleggsperioden.

Tabell 3: Oversikt over eiendommer med permanent og midlertidig erverv.

Gnr/bnr

Permanent erverv

Midlertidig erverv

81/11

730 kvm

2540 kvm

82/1

30800 kvm

7250 kvm

81/17 *

1800 kvm

81/18 *
81/20 *
82/45

260 kvm

82/96

230 kvm

82/39

400 kvm

82/88

170 kvm

132/2

8800 kvm

132/22

150 kvm

133/1

36100 kvm

37500 kvm

134/1

16400 kvm

7500 kvm

7370 kvm

134/2

21500 kvm

134/18

100 kvm

134/29

200 kvm

134/30

30 kvm

134/32

240 kvm

134/11

29200 kvm

13090 kvm

140/1

21500 kvm

8920 kvm

140/2

5700 kvm

640 kvm

*- Ikke oppdatert matrikkel for området. Mangler eiendomsgrenser. Festetomt 81/17,
81/18 og 81/20 ligger ved areal som midlertidig erverves.
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Eksisterende bebyggelse som forutsettes innløst
Totalt 9 bygninger må innløses som følge av tiltaket.
Tabell 4: Oversikt over bygninger som forutsettes innløst.

Gnr/bnr

Bygninger

Begrunnelse

82/1

5 bygninger nede mot elven må

Bygningene rives som følge av

og noen mindre

sikre areal til annet vegformål.

rives. Dette utgjør en gammel sag
driftsbygninger/skur.

1006/22

134/11

framføring av ny E6 og for å

Gammel skysstasjon inntil

Bygningen står tett inntil dagens

uthus. Til sammen tre bygninger.

og hindrer sikt.

eksisterende E6 med tilhørende
En liten bygning som benyttes i

E6 og er både påkjøringsfarlig
Bygningen kommer i konflikt

forbindelse med skogsdrift må

med ny E6 og vegens sideareal.

rives.

4.10 Deponiområder
Overskuddsmasser av fjell og egnede løsmasser vil bli anvendt i byggingen av E6 innad
i prosjektet E6 Ulsberg – Melhus. Ved manglende klarsignal på oppstart på andre E6parseller vil massene bli mellomlagret på godkjent mellomlager for senere bruk i E6anleggene. Det er ikke lagt opp til deponiområde for dette planområdet, nærmeste

deponiområde vil være nord for Flotten bru. Dette er avklart gjennom reguleringsplan
for E6 Vindåsliene – Soknedal sentrum.

4.11 Anleggsteknisk gjennomføring
Langs offentlige veger er det satt av areal til midlertidige anlegg- og riggområder, som

er nødvendige areal i forbindelse med anleggsarbeidet. Etter endt

anleggsgjennomføring vil disse arealene istandsettes og tilbakeføres til underliggende
arealformål. Arealene skal benyttes til anleggsvirksomhet og til mellomlagring av
masser i linjen samt midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden.

Byggingen av E6 samt lokalveger medfører noe tap av matjord og midlertidig flytting

av matjord. Vegetasjonsdekke og matjord skal ikke blandes med øvrige materialer eller
underliggende masser, og skal behandles slik at den ikke forringes. Jorda skal ikke

kjøres i eller behandles slik at jordstrukturen komprimeres eller forringes på annen
måte. Vegetasjonsdekket eller matjorden skal lagres på en slik måte at massen

dreneres for vann. Jordstrukturen skal etter lagring være slik at den er drenerende for
vann og smuldrer lett etter opptørking om våren. Dersom vegetasjonsdekke eller
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matjord antas å bli liggende lenger enn 2 måneder i vekstsesongen, skal massene
legges i løse hauger eller ranker med maksimalt 2,0 meters høyde.

Områder merket #2 MR er tenkt benyttet til riggområder for entreprenør i

anleggsfasen. Det er satt av areal øst for Hovsbrua og på forretningsområdet syd for

Soknedal sentrum til midlertidige riggområder.

Rundt tunnelpåhugget i Soknedal er det satt av et stort areal til anleggsbelte. I

anleggsfasen er det tenkt at fylkesveg 651 midlertidig må legges om rundt påhugget

for tunnel, og at denne etableres i tråd med reguleringsplanen etter at tunnelportalen

er etablert. Midlertidig omlegging av lokalvegen kan enten føres rundt tunnelpåhugget

og legges i en relativt stor skjæring i terrenget, alternativ benyttes adkomstveg opp til
skolen og videre over jordbruksarealet ved Ershus. Endelige detaljer rundt dette må

avklares i byggeplanfasen.

Det er i tillegg satt av en del areal til anleggsbelte ned mot elven Sokna, dette er

nødvendig for å få tilkomst til tunnelpåhuggsområdet og for å kunne drive
tunnelarbeidet effektivt.

Ved det nordlige tunnelpåhugget kan det tas ut tilstrekkelig med fjell til at det også

blir plass til riggområde. Dette etableres i så fall innenfor arealet regulert til annet
vegformål.

Ved ca. profil 32050 i den nordlige enden av parsellen er regulert en ekstra utvidelse

av annet vegformål ned mot elven. Dette arealet er det behov for dersom rekkefølgen
for utbygging blir slik at Soknedalstunnelen bygges før parsellen videre mot Støren

igangsettes. Det er i dette tilfellet behov for å etablere et midlertidig kryss på ny E6
som kobles sammen med gammel E6. Arealet beslaglegger noe av skogen ned mot
elven. Dette skal fjernes og istandsettes når E6 bygges videre mot Støren.

4.12 Avbøtende tiltak/løsninger ROS
I henhold til statens vegvesens veileder for risikoanalyser av vegtunneler forutsettes
det at det alltid gjennomføres en grov risikovurdering i forkant av en detaljert

risikoanalyse. Den grove risikoanalysen ble gjennomført våren 2015. Utgangspunktet
for den detaljerte risikoanalysen er de mest kritiske hendelsene fra grovanalysen.
Den grove risikoanalysen identifiserte risikoer som både ble definert som

neglisjerbare, i ALARP-området og som uakseptable i henhold til ALARP-prinsippet.

Risikoer ble vurdert for ferdig veg og for anleggsfasen. For risikoer i uakseptabelt
område skal tiltak iverksettes. Dette gjelder følgende hendelser i anleggs-fasen:
•

Velt anleggsmaskin

•

Fall fra høyde
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For ferdig veg ble det ikke identifisert hendelser med uakseptabel risiko for dagsone,

mens det for tunnelen ble identifisert én hendelse med uakseptabel risiko:
•

Møteulykke

Basert på de identifiserte farehendelsene fra den grove ROS-analysen ble det satt opp

følgende sikkerhetsmatrise gjennom den detaljerte risikoanalysen for

Soknedalstunnelen. Sannsynligheten for hendelsen «Møteulykke» er justert ned fra ofte
til sjelden, som var tilfellet i grovanalysen.

Figur 4-10: Risikomatrise for Soknedalstunnelen, detaljert risikovurdering.

Det er foreslått en rekke tiltak for å redusere risikoen. Sammenlignet med risikobildet
for en ny E6 langs Sokna nord for Soknedal, vil ny E6 i en ny vegtunnel gi betydelige
sikkerhetsgevinster, både i anleggsfasen og for den ferdige vegen.

Det vises for øvrig til vedlagte ROS-analyser i forhold til oversikt over uønskede

hendelser og aktuelle tiltak for å redusere risiko.
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5

Virkninger av planforslaget

5.1 Overordnede planer
Reguleringsplanen er i tråd med overordnede nasjonale planer og føringer, og er et

viktig ledd i å videreutvikle Trøndelag som et konkurransedyktig bo- og arbeidsmiljø.

Vegtiltaket vil gi bedre trafikksikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet for de

som ferdes på og ved vegen. Gjennom at E6 legges utenfor Soknedal sentrum vil dette
føre til økt bo- og livskvalitet for befolkningen.

Det er gjennomført flom og skredvurderinger på strekningen i tråd med NVEs

retningslinjer. Planforslaget er ikke i tråd med gjeldende kommunedelplan for Midtre

Gauldal 2010-2022, hvor framtidig E6 er lagt langs eksisterende E6 nord for Soknedal.

5.2 Trafikkforhold
Etablering av ny E6 vil gi positive virkninger for trafikksikkerhet og

framkommeligheten for trafikken. I tillegg avlastes eksisterende vegnett slik at

trafikksituasjonen blir forbedret. I tillegg etableres det gang- og sykkelveger langs det

viktigste lokalvegnettet noe som spesielt fører til tryggere skoleveg.

5.3 Landskap
Ny E6 vil gå i en lang bru over Sokna før den går inn i en lang tunnel. At ny E6 skal gå i
en lang tunnel, er positivt for landskapet. Avbøtende tiltak med støyvoll i terreng vest
for E6 vil gi et bedre landskapsbilde i dette området. I tillegg vil dette gi et bedre

visuelt inntrykk sammenlignet med en støyskjerm.

I dagsonene har ny veg, med bru og tunnel, et betydelig større omfang enn dagens

veg, som er mer underordnet og tilpasset landskapet den går igjennom. Dette gjør at
ny E6 vil blir mer dominerende i landskapet i dagsonene.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen kjente automatisk fredede kulturminner (fornminner), fredede bygg eller

SEFRAK-bygg blir direkte berørt eller må rives som følge av ny E6. Det må imidlertid

forebygges at den fredede Soknedal kirke får setningsskader som følge av at

grunnvann kan lekke inn i tunnelen. Dette gjelder også SEFRAK-bygningene på Hov,

selv om disse ligger såpass langt fra tunnelen at det er lite sannsynlig at lekkasje kan
berøre disse. SEFRAK-bygningene i Soknedal sentrum vil ikke bli direkte berørt.

Lokalvegnettet knyttet til ny E6 ved Korporalsbrua vil berøre Gamle Kongeveg. Det er
trangt og bratt i dalen, med Sokna, dagens E6 og Gamle Kongeveg som i

utgangspunktet ønskes bevart, men det har vært utfordrende å unngå å berøre

Kongevegen. Her har flere hensyn måtte veies opp mot hverandre. Gamle kongeveg vil
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bevares fram til ny tverrforbindelse mellom ny og gammel E6, videre nordover herfra
vil Gamle kongeveg være sammenfallende med gamle E6.

Tunnelen går under Soknedalen kirke, og i anleggsfasen må det forebygges at kirka
blir utsatt for rystelser som kan medføre skade under tunneldrivingen. Det gjelder
også SEFRAK-byggene på Hov.

5.5 Naturmangfold
Vassdragsvern

Det er positivt for verneverdiene at ny E6 skal gå i tunnel framfor i dagen, slik planen

opprinnelig var. På eksisterende E6 blir trafikken sterkt redusert, noe som bidrar til en

bedring av opplevelseskvalitetene.
Naturtyper og flora

Ved bygging av Sokndalsbrua vil elvekantskogen, som i all hovedsak består av gråor-

heggeskog, bli berørt. Elvekantskog på den nordlige delen av planstrekningen vil også
bli berørt. Gråor-heggeskog langs elvene er en presset naturtype som det blir mindre
og mindre av grunnet inngrep og oppdyrking. Det er derfor uheldig at arealer med
denne naturtypen forsvinner. Det vil ikke bli inngrep i kantskogen på resten av
planstrekningen i forbindelse med byggingen av E6.

Ved forflytning av masser kan svartelistede planter bli flyttet til nye steder. Planter kan
spres med frø, røtter, rotstengler eller overjordiske stengelbiter. Det er derfor viktig å

gjennomføre tiltak for å minimere faren for spredning dersom slike arter påtreffes.

Metoden for håndtering beskrives i YM-planen.
Fisk

Fjerning av kantvegetasjon i anleggsperioden vil gi mindre skygge, næringstilgang og

skjul for ungfisk. Dette vil trolig føre til noe redusert produksjon av laks ved Sokndal

sentrum. På sikt, etter at elvebunnen er restaurert og elvekantvegetasjonen revegetert,
vil lakseproduksjonen bli som i dag.

Graving i og ved elva under arbeidet med brua i Sokndal sentrum vil kunne føre til

partikkelforurensning som igjen fører til tilslamming av elvebunnen. Tunneldriving- og

vasking vil også føre til utslipp av finere partikler til vassdraget, selv om vannet renses
før det slippes ut i vassdraget. Ved høy vannføring blir de fineste sedimentene vasket
ut, og det er derfor ikke sannsynlig at livet i elva blir varig påvirket av dette.
Pattedyr og fugl

Ved å legge E6 i tunnel reduseres arealbeslagene ved elva. Dette er positivt for vilt og
fugl. Fjerning av kantvegetasjon med eldre gråor-heggeskog langs elva vil redusere
arealer som brukes som hekke- og leveområde for fugl. Da vegetasjon som skades

under anleggsarbeidet skal revegeteres, vil arealene som er tilgjengelig for fugl ikke

minke vesentlig på lengre sikt. Vanntilknyttede arter som strandsnipe og fossekall som
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ikke er avhengig av kantskogen i samme grad, vil trolig bruke vassdraget til
næringssøk som før tiltaket.

5.6 Hydrologi
Ny klaring for Soknedalsbrua er dimensjonert mot 200-årsflom med klima tillegg.

Erosjonssikring blir nødvendig ved brulandkar og pilar. Da vassdraget kan fryses om

vinteren er det også anbefalt å dimensjonere Soknedalsbrua mot is. Resten av E6 frem

til Korporalsbrua går i tunnel. Dette bidrar til redusert påvirkning mellom vassdraget

og vegen. Det vurderes at ny E6 fra Soknedal sentrum til Korporalsbrua er sikrere enn
eksisterende E6 mht. vannrelaterte problem.

5.7 Rekreasjonsinteresser
Sokna vil bli mer attraktiv og tilgjengelig for sportsfiske på strekningen der ny E6
legges i tunnel. I tillegg vil dagens E6 fungere som et godt turvegnett ettersom

trafikkmengden her vil bli liten. Lokalvegen blir sammenhengende fra Soknedal til

Støren. Tiltaket kan få noe negative konsekvenser for vassdragets verneverdier. Dette
gjelder imidlertid bare der E6 skal ligge i dagen.

5.8 Barns interesser
Tiltaket får positive konsekvenser for barn og unges interesser i form av tryggere
skoleveg ved at det bygges sammenhengende gang- og sykkelveg fra Soknedal

sentrum til skolen. I tillegg flyttes E6 ut av Soknedal sentrum, noe som vil redusere
trafikkbelastningen i boligområdene betydelig.

5.9 Landbruk
Løsningen med tunnel medfører at bare et begrenset areal dyrkamark og skog går tap
til denne parsellen. Et lite areal fulldyrka jord tilhørende gården Ershus vil likevel gå

tapt som følge av brufot og tunnelinnslag sør for Hovsbrua på østsida av Sokna. Noe

kantskog med høy bonitet langs østsida av Sokna tilhørende samme eiendom blir også

berørt av brufot og tunnelinnslag. Videre vil noe skog med høy bonitet mellom

tunnelinnslaget i nord og Korporalsbrua gå tapt.

Ved det nordlige tunnelpåhugget avskjæres en eksisterende skogsbilveg som har
direkte adkomst til E6 i dag. Denne skogsbilvegen får adkomst via eksisterende
skogsbilveg på oversiden av tunnelpåhugget.

Ca. 35 daa dyrka mark går tapt på grunn av bygging av veger og behov for annen

veggrunn. I tillegg beslaglegges ca. 38 daa dyrka mark midlertidig i anleggfasen. Dette
er areal som vil bli tilbakeført etter endt anleggsperiode. Arealbeslaget vil i hovedsak

være fulldyrka jord og i mindre grad beiteområder. Helningen på jordbruksarealet

ligger mellom 1:5 og 1:3.
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Av skog går ca. 112 daa tapt. Dette er områder med middels til høy bonitet. Det

største inngrepet i forhold til skog er mellom det nordlige tunnelpåhugget og

korporalsbrua hvor det er satt av et stort areal til annet vegformål. I byggeplanfasen vil
vi har mer kontroll over grunnforholdene i området og særlig avstand til fjell. Dette
kan føre til at behovet for inngrep blir mindre enn det som er satt av til annet

vegformål.

I anleggsfasen vil ca. 15 daa med skog fjernes som følge av behov for midlertidige

anleggsbelter. Det største inngrepet vil være ved tunnelpåhugget i Soknedal. Dette er

arealer som skal istandsettes etter endt anleggsvirksomhet.

5.10 Teknisk infrastruktur
Planen medfører at noen eksisterende kabler og ledninger må legges om og opprustes.
I tillegg må det etableres nye tekniske bygg for tunnelen. Nøyaktig plassering av disse
avklares i byggeplanfasen.

5.11 Konsekvenser for næringsinteresser
Reguleringsplanen legger opp til et nytt forretningsområde syd for dagens
sentrumsområde, som gjør at det legges til rette for nyetablering av
næringsvirksomhet.

Omleggingen av E6 fører til at gjennomgangstrafikken ledes utenom Soknedal
sentrum. Dette kan få noen negative konsekvenser for Soknedal ved at noe av
kundegrunnlaget forsvinner.

5.12 Tettstedsutvikling
Omlegging av E6 utenfor Soknedal sentrum vil gi et forbedret bo- og oppholdsmiljø i
Soknedal sentrum, noe som kan være positivt med tanke på tettstedsutviklingen.

5.13 Interessemotsetninger
E6 går gjennom et trangt dalføre hvor mangel på areal gjør det utfordrende å finne

løsninger som er tilfredsstillende for alle. Elva Sokna og landbruksområdene rundt er

viktige naturområder og inntektskilder for befolkningen i området, og det er lagt vekt
på å unngå for store inngrep i disse områdene. At E6 legges i tunnel sparer området
for store arealinngrep med unntak av tunnelinnslaget i Soknedal.

5.14 Avveining av virkninger
Planen vil totalt gi positive virkninger til området og regionen, og veier opp for inngrep

i vassdraget og landbruksområdene ved Soknedal sentrum.
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Vedlegg

Planhefte 1 Reguleringsplanforslag, datert 1.10.2015
Planhefte 2 Teknisk plan

Planhefte 3 Fagrapporter vedlagt reguleringsplanen
Øvrige grunnlagsdokumenter for planarbeidet er tilgjengelig på prosjektets

hjemmesider.
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Saksopplysninger
Planprogrammet for E6 Prestteigen – Gyllan har sammen med vedtak om oppstart vært lagt ut for
offentlig ettersyn i perioden 20. august til 5. oktober 2015. Fristen ble av ulike årsaker utsatt til 16.
oktober. I høringsperioden har Statens vegvesen som regulant og tiltakshaver avholdt dialogmøte
med sentrale høringsinstanser i august og informasjonsmøte på Støren den 10. september. I tillegg
har det vært møter med lokale interessenter underveis.
Statens vegvesen har laget en systematisk oversikt over innkomne merknader og innspill.
Oversikten er vedlagt saken i sin helhet. Innspillene går først og fremst på ulike hensyn som må
ivaretas i utarbeidelse av fremtidlig planforslag, den videre planprosessen og at det fortsatt må
vurderes ulike trasevalg. Flere presiserer viktigheten av fremtidig gode kryssløsninger for Prestteigen
og Håggån.
Statens vegvesen har kort vurdert og kommentert innspillene (vedlegg 2-4) og med bakgrunn i dette
revidert planprogrammet (pkt 4 og 4.7 – merket rødt) følgende:
 I reguleringsarbeidene skal det vurderes flere ulike alternative løsninger innen planområdet.
Dette gjøres i en kreativ fase av planarbeidet høsten 2015. I tillegg til forprosjektet kan
løsninger være lang tunell, en kombinasjon av lengre tuneller med veg i dagen og evt. andre
forslag som kommer frem i arbeidet.
 Kostnader må beregnes for ulike alternativer
 På bakgrunn av vurderingene i kreativ fase vil det for anbefalt alternativ utarbeides en egen
konsekvensutredning i forslag til reguleringsplan.
 I tillegg skal det fokuseres spesielt på kryss ved Prestteigen og Håggå.

Vurdering
Planprogrammet omfatter hele E6 – strekningen fra like sør for Prestteigen i Midtre Gauldal til
Gyllan i Melhus kommune. Midtre Gauldal er planmyndighet for strekningen Prestteigen – og frem
til kommunegrensen mot Melhus. Det er et oversiktlig og lettfattelig dokument som er oversendt
kommunen med anmodning om fastsettelse.
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Planprogrammet er etter høringen endret slik at det er lagt opp til at flere alternative traseløsninger
vurderes i den videre planprosessen jf. ovenfor nevnte punkter. Det er på dette tidspunktet derfor
ikke et anbefalt alternativ. Rådmannen vurderer dette til å være en styrke for planarbeidet.
Det er videre presisert i planprogrammet at det skal fokuseres spesielt på kryss ved Prestteigen og
Håggå. Rådmannen understreker at dette er et svært viktig tema for Størens fremtidig utvikling som
kommunesenter og regionalt handelssenter, og at Rådmannen fremover vil være svært opptatt av å
finne gode løsninger i denne sammenhengen.
Statens vegvesen vil nå starte utreding av planforslaget i henhold til rammene som ligger i
planprogrammet. Et fastsatt planprogram er imidlertid ikke juridisk bindende. Dette innebærer at
det i det påfølgende planarbeidet kan skje mindre endringer i konkrete valg av løsninger, men store
endringer kan ikke skje uten et fornyet varsel om oppstart / nytt planprogram.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer.
Planprogrammet legges fram for fastsettelse i NPM-utvalget.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune fastsetter Planprogram for E6 Prestteigen – Gyllan, for den delen som
inngår i Midtre Gauldal kommune.
Dette skjer i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1.
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Region midt
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Forord
Midtre Gauldal kommune, Melhus kommune og Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet
med reguleringsplan med konsekvensutredning for ny E6 på strekningen Prestteigen - Gyllan. Midtre
Gauldal kommune og Melhus kommune er planmyndigheter og Statens vegvesen er tiltakshaver.
Planprogrammet gir en orientering om det forestående planarbeidet, om formålet med planleggingen
og hvordan planprosessen og medvirkning er tenkt organisert. Videre beskrives hvilke alternativ som
er vurdert, og konsekvensene av disse på et overordnet nivå. Planprogrammet konkluderer med ett
alternativ det er ønskelig å gå videre med, og beskriver hvilke konsekvenser av tiltaket som skal
utredes i den videre planleggingen.
Forslaget til planprogram ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn sammen med varsel om
planoppstart i august 2015 med frist for innspill 5.oktober 2015 (senere forlenget til 16.10.15 etter
anmodning). Planprogrammet fastsettes av Midtre Gauldal kommune og Melhus kommune etter
eventuelle endringer som følge av innkomne merknader.
Kopi av fastsatt planprogram blir sendt til alle som har avgitt skriftlig uttalelse til planprogrammet.
Informasjon om planarbeidet på internett
x Vegvesenets nettsted:
x Midtre Gauldal kommunens nettsted:
x Melhus kommunens nettsted:

www.vegvesen.no
www.mgk.no
www.melhus.kommune.no

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan stilles til:
Statens vegvesen,
Fylkeshuset,
firmapost-midt@vegvesen.no
Region midt v/ Jon Einar 6404 Molde
Lien
Melhus kommune v/
Rådhusvn. 2,
oyvind.aundal@melhus.kommune.no
Øyvind Aundal
7224 Melhus
Midtre Gauldal
Rørosvn. 11,
siri.solem@mgk.no
kommune v/
7290 Støren
Siri Solem

02030
(Sentralbord)
72 85 80 00
(Sentralbord)
72 40 30 00
(Sentralbord)
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1. Bakgrunn og formålet med planarbeidet
Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 fra Ulsberg til Jaktøyen fra 2012 sier at E6 Støren-Jaktøyen skal
planlegges etter H8-standard, det vil si fire felt med midtdeler, 20 meter total vegbredde og
dimensjoneres for 100 km/t.
Formålet med dette planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for å bygge en ny firefelts motorveg
med midtdeler på strekningen Prestteigen (krysset E6/fv. 30) i Midtre Gauldal til Gyllan i Melhus
kommune.
Målet med prosjektet er:
•
Økt trafikksikkerhet
•
Redusert reisetid og bedre framkommelighet
•
Tilrettelegging for overføring av lokal persontrafikk til kollektivtransport
•
Tilrettelegging for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk

2. Planområdet
Planområdet fra Prestteigen til Gyllan er ca. 7,3 km. Reguleringsplanen vil i sør starte ca. ved hp 06 km
00,250 – hp 07 km 01,660. Planområdet skal i tillegg til selve vegen også omfatte områder for
midlertidig anleggsbelte, rigg- og deponiområder, midlertidig trafikkomlegging og andre forhold som
er nødvendig for gjennomføring av anlegget. Oppstartsvarselet viser kart med planens avgrensning.
Planområdet for reguleringsplanen vil for øvrig bli nærmere bestemt og avgrenset i løpet av
planarbeidet.

Gyllan

Prestteigen

Figur 2-1: Oversiktskart

Figur 2-2: Lokalkart

Neste side viser planområdets avgrensning.
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3. Forholdet til gjeldende lover og plangrunnlag
Reguleringsplan med konsekvensutredning skal utarbeides i henhold til kravene i plan- og
bygningsloven og kommunenes veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner.
Det foreligger en konseptvalgutredning for E6 fra Oppland grense til Jaktøyen, datert 31.01.2012.
I prosjektet E6 Ulsberg – Melhus er det stilt krav om at reguleringsplaner som skal inngå i
bompengeprosjektet skal være vedtatt innen mai 2016. E6 Prestteigen-Gyllan vil ikke rekke denne
fristen. Det er håp om å få aksept for at prosjektet kan bli med i søknaden, selv med planvedtak høsten
2016.
Melhus kommune – plangrunnlag
Følgende planer er gjeldende i området:
- Kommuneplanens arealdel for Melhus 2013-2025, ikrafttredelsesdato 16.12.2014
- Kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen-Skjerdingstad, alternativ 2a, ikrafttredelsesdato
11.09.2012
- Kommunedelplan for Gaula, ikrafttredelsesdato 05.12.2006
- Reguleringsplan for E6 Rostad – Håggån, ikrafttredelsesdato 17.06.2014
- Reguleringsplan for gang- og sykkelveg E6 Hagen – Gylland, ikrafttredelsesdato 21.09.2010

Figur 3-1: Kommunedelplan for deler av strekningen, fra 2012
Midtre Gauldal kommune - plangrunnlag
Følgende planer er gjeldende i området:
- Kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal 2010-2022, ikrafttredelsesdato 26.04.2010
- Kommunedelplan for Støren 2014-2026, ikrafttredelsesdato 23.06.2014
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4. Alternativsvurdering og anbefalt valg av alternativ
Forprosjektet
Nedenfor følger en beskrivelse og vurdering av dagens situasjon og tre utbyggingsalternativ som er
vurdert i et eget forprosjekt. Forprosjektet, datert 19.02.2015 finner du på vegvesenets nettsider
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus/st%C3%B8ren-gyllan. Konsekvensene av de
ulike alternativene er vurdert på et overordnet nivå for å kunne gi en anbefaling av hvilket alternativ
som det er ønskelig å gå videre med.
Krav om 110 km/t på H8-veg
Samferdselsdepartementet har med virkning fra 01.01.2015 stilt krav om at nye reguleringsplaner som
planlegges etter H8 skal dimensjoneres for 110 km/t. Dette kan, hvis terrenget ligger til rette for det,
medføre noe strammere kurvatur enn forslagene i forprosjektet viser. Det må også vurderes om 110
km/t er riktig fartsgrense i og med at krav til sikt i tunneler er svært strenge og vil medføre store
breddeutvidelser. Dette må kostnadsvurderes og ses opp mot eksisterende tunneler som ikke
tilfredsstiller nye krav.
Alternativsvurdering
I reguleringsarbeidene skal det vurderes flere ulike alternative løsninger innenfor planområdet. Dette
gjøres i en kreativ fase av planarbeidet høsten 2015. Løsninger kan være lang tunnel, en kombinasjon
av lengre tunneler med veg i dagen og evt. andre forslag som kommer fram i arbeidet. I tillegg skal det
fokuseres spesielt på kryss ved Prestteigen og Håggå. Kostnader for de ulike alternativene må også
beregnes.
Grensesnitt i nord
I dette reguleringsarbeidet skal linjeføring som er foreslått i reguleringsplan for E6 Gyllan – Røskaft
legges til grunn for alternativ 1 og 3 ved parselldele nord. Alternativer i tunnel vil ha annen linjeføring
ved Gyllan.

Figur 4-1 Linjeføring i forslag til reguleringsplan for Gyllan - Røskaft
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4.1

Alternativ 0 – dagens situasjon

Eksisterende E6 på strekningen Rennebu (Ulsberg) - Melhus (Jaktøyen) er en tofelts veg som går
gjennom flere tettsteder, med stedvis nedsatt fartsgrense. Strekningen har en stor andel tungtransport
som frakter gods mellom Østlandet og Trøndelag. Strekningen har et høyt antall ulykker og har til tider
redusert framkommelighet. Eksisterende veg har varierende standard, fra svært dårlig til ganske
brukbar, men med ujevn kurvatur og bredde.
Strekningen Prestteigen (Midtre Gauldal) – Gyllan (Melhus) er ca. 7,3 km lang. Årsdøgntrafikken (ÅDT)
for 2013 var 6060 ved Prestteigen og 7070 ved Gyllan. Framskrevet til 2040 er ÅDT estimert til 9 00012 000 på hele strekningen.
I perioden 2004-2013 har det oppstått 15 ulykker på E6 fra Støren til Gyllan, hvorav 2 med alvorlig
skade og 13 med lettere skader. Omtrent halvparten av ulykkene var utforkjøringer, mens ulykkene
med alvorlig skade var møteulykker. De fleste ulykkene skjedde utenfor nordenden av Håggåtunnelen,
ved Håggåbrua og ved Gyllan.
Vegen har to felt, to tunneler, en ca. 300 meter lang bru over Gaula og to planskilte kryss (ved
Prestteigen og ved Håggåtunnelen). Vegen mellom Prestteigen-Håggåtunnelen ble åpnet i 1991, mens
ny veg med to felt og midtdeler ble åpnet i 2013 mellom Håggån og Gyllan. Veg i dagen ligger langs
Gaula som er en viktig lakseelv, og det er bratt sideterreng i store deler av området.
I nærheten av vegen er det registrert gråor-heggeskog (Frøsetøya), en stor elveør (Støren NØ,
flommarksmiljø), rødlistearter (Håggåberga) og hjortedyr (Håggåberga). Ved Gyllan er det registrert
gravhauger fra jernalderen. I tillegg er det 15 SEFRAK-registrerte bygninger og løsmasseressurser i
området.
Strekningen Prestteigen-Gyllan er den del av et større utbyggingsprosjekt for E6 Ulsberg – Melhus.
Andre parseller av E6 fra Oppland grense til Trondheim er under planlegging, under utbygging eller er
ferdigstilte. Det er derfor ikke ønskelig at denne strekningen ikke vil bli utbedret og bli stående igjen
med en dårligere kvalitet enn øvrige deler av E6. Med tanke på en trafikkøkning på 40-50 % på deler av
strekningen fram til 2050, er det grunn til å frykte at også antall ulykker vil øke vesentlig.
Dagens situasjon anses ikke for å være et aktuelt alternativ.

Neste sider viser forslag til alternative veglinjer

7

-88-

-89-

-90-

4.2

Alternativ 1 – fire felt i dagen og to nye tunneler

Dimensjoneringsklasse for alternativ 1 er H8 motorveg. Det foreslås fire felt i dagen med to nye
tunnelløp for Brattlitunnelen og Håggåtunnelen. Vegen utvides med et nytt planskilt kryss ved
Prestteigen, ny bru over Gaula, to nye felt parallelt med eksisterende veg fra Prestteigen til Håggån og
fire nye felt med delvis gjenbruk av eksisterende veg fra Håggån og nordover til Gyllan.
Alternativet medfører endring av eksisterende veg for å oppfylle kravene til H8 motorveg og man vil
ikke kunne benytte vegen som ble ferdigstilt i 2013-2015 dersom kravet om 100 km/t ev. 110 km/t skal
overholdes. Dersom man aksepterer en skiltet hastighet 90 km/t, vil vegen som ble bygd i 2013-2015
delvis kunne benyttes.
I krysset ved Håggåbrua vil utvidelse av kryss og flytting av lokalveg østover føre til at bygninger,
herunder SEFRAK-registrerte bygninger ved Rostad, trolig bli berørt. Avkjøringsrampe til Håggåbrua i
sørgående retning vil kunne kreve utfylling i Gaula i og med at dagens avkjøring kun er en rampe uten
retardasjonsfelt.
Alternativet vil medføre bergskjæringer, geologiske utfordringer med stabiliserende tiltak ved nye
tunnelløp, kvikkleireutfordringer ved Rostad og at landbruksjord ved Håggån blir berørt. For
strekningen ved Gyllan er ny veglinje avklart i forslag til reguleringsplan for E6 Gyllan – Røskaft.
Utfylling i Gaula unngås, noen bygninger blir berørt og gytebekken må legges om.
I forprosjektet er det utført en overordnet ROS-analyse hvor løsmasseskred/flom, tunneler,
vegteknikk, nærmiljø, støy, ulykker med gående og syklende og andre ulykkespunkt (Håggåbrua) er
vurdert. Denne analysen må betraktes som foreløpig og ikke gjennomført iht. de krav som Statens
vegvesen setter til slike analyser. Risikovurderinger vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet og en
egen ROS-analyse og TS-revisjon skal gjennomføres som del av reguleringsplanarbeidet.
Alternativ 1 vil i hovedsak ha følgende konsekvenser:
- Høye skjæringer og to nye tunneler
- Bygninger ved Rostad blir trolig berørt
- Klatreområdet på Størenhammeren ved Håggåberga vil bli berørt
- Ny veglinje vil gå litt nærmere Gaula ved Håggåtunnelen
- Noe økt barriere for vilt
- Jordbruksområdet ved Håggån vil bli berørt
Fordeler med fire felt i dagen:
- Lavere kostnader, både i anleggs- og driftsfase
- Utnyttelse av deler av eksisterende veg
- Mindre ulykkesrisiko sammenlignet med lang tunnel og tunnelåpninger
- Bygninger ved Rostad må rives, man unngår store inngrep som tunnel ville gitt ved Gyllan iht. til
kommunedelplan
- Vegdirektoratet har gitt klare føringer om at bygging av tunneler skal unngås der det er mulig på
grunn av store investering- og driftskostnader.
- Ingen store konsekvenser for friluftslivet utover klatreområdet på Størenhammeren
- Ingen konsekvenser for naturtypeområdet Frøsetøya nord eller elveørområdet ved Voll
- Ingen konsekvenser for 2 gravhauger (fornminner) ved Gyllan
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4.3

Alternativ 2a – fire felt med to lengre tunneler

Dimensjoneringsklasse for alternativ 2a er H8 motorveg. Alternativet har likheter med alternativ 1 med
flere av de samme utfordringene, men det foreslås nye løp for Brattlitunnelen og Håggåtunnelen og en
lengre tunnel mellom Håggån og Gyllan. Alternativet vil berøre alle bygningene ved Rostad og flere
bygninger ved Gyllan.
I forprosjektet er det utført en overordnet ROS-analyse hvor løsmasseskred/flom, tunneler,
vegteknikk, nærmiljø, støy, ulykker med gående og syklende og andre ulykkespunkt (Håggåbrua) er
vurdert. Denne analysen må betraktes som foreløpig og ikke gjennomført iht. de krav som Statens
vegvesen setter til slike analyser. Risikovurderinger vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet og en
egen ROS-analyse og TS-revisjon skal gjennomføres som del av reguleringsplanarbeidet.
Alternativ 2a vil i hovedsak ha følgende konsekvenser:
- Høye skjæringer og 3 nye tunneler
- Bygninger ved Rostad og Gyllan vil bli berørt. Bygningsmiljøet ved Gyllan rammes hardt.
- Klatreområdet på Størenhammeren ved Håggåberga vil bli berørt
- Rampe ved Håggåtunnelen vil gå litt nærmere Gaula
- Noe økt barriere for vilt
- Jordbruksområdet ved Håggå vil bli berørt
- Vegdirektoratet har gitt klare føringer om at bygging av tunneler skal unngås der det er mulig på
grunn av store investering- og driftskostnader.
- Vesentlig større anleggskostnader enn forespeilet i økonomisk ramme
Fordeler med to lengre tunneler:
- Ingen store konsekvenser for friluftslivet utover klatreområdet på Størenhammeren
- Ingen konsekvenser for naturtypeområdet Frøsetøya nord eller elveørområdet ved Voll
- Ingen konsekvenser for 2 gravhauger (fornminner) ved Gyllan
- Ingen konsekvenser for SEFRAK-registrerte bygg
- Mindre konsekvenser for bebyggelsen mhp. støyproblematikk
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4.4

Alternativ 2b – fire felt med en lang tunnel

Dimensjoneringsklasse for alternativ 2b er H8 motorveg. Alternativet har likheter med alternativ 2a,
men det foreslås en lang tunnel som erstatter både Brattlitunnelen og Håggåtunnelen. I tillegg foreslås
en lang tunnel mellom Håggån og Gyllan, for nordgående løp eller begge. Veglinjen samsvarer i noe
grad med kommunedelplanen for E6 Håggåtunnelen-Skjerdingstad. En avslutning ved Håggåtunnelen
som vist i kommunedelplanen er ikke mulig å gjennomføre på grunn av at avstanden mellom de to
tunnelløpene ikke gir mulighet for krysstilknytning til Støren. En firefeltsløsning i tunnel vil gi en
tunnellengde på ca. 5,5 km fra sørenden av Brattlitunnelen til Gyllan. En slik løsning vil medføre
krysstilknytning til Støren kun ved Prestteigen.
I forprosjektet er det utført en overordnet ROS-analyse hvor løsmasseskred/flom, tunneler,
vegteknikk, nærmiljø, støy, ulykker med gående og syklende og andre ulykkespunkt (Håggåbrua) er
vurdert. Denne analysen må betraktes som foreløpig og ikke gjennomført iht. de krav som Statens
vegvesen setter til slike analyser. Risikovurderinger vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet og en
egen ROS-analyse og TS-revisjon skal gjennomføres som del av reguleringsplanarbeidet.
Prinsipp 2b vil i hovedsak ha følgende konsekvenser:
- Høye skjæringer og en lang tunnel
- Bygningsmiljø ved Gyllan vil bli berørt
- Klatreområde i Størenhammeren ved Håggåberga vil bli berørt
- Vegdirektoratet har gitt klare føringer om at bygging av tunneler skal unngås der det er mulig på
grunn av store investering- og driftskostnader.
- Tunnelåpninger nær boligbebyggelse gir støy- og støvutfordringer
- Vesentlig større anleggskostnader enn forespeilet i økonomisk ramme
Fordeler med en lang tunnel:
- Ingen konsekvenser for naturtypeområdet Frøsetøya nord eller elveørområdet ved Voll
- Mindre totalt terrenginngrep, blant annet forbruk av dyrket mark
- Større del av eksisterende veg kan benyttes til ny lokalveg
- Unngår de marine avsetningene som er geoteknisk utfordrende ved Granmo
- Samsvarer bedre med kommunedelplanen
- Mindre støy og annen forurensing, miljøfordeler
- Ingen konsekvens for gravhauger ved Gyllan eller SEFRAK-registrerte bygninger
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4.5

Alternativ 3 – forbikjøringsfelt langs dagens veg

Dimensjoneringsklasse for alternativ 3 er H5 motorveg med forbikjøringsfelt; ett til to felt i hver
retning adskilt med midtdeler og 12,5-16 m total vegbredde. Vegen utvides i hovedsak øst for
eksisterende veg for etablering av midtdeler og forbikjøringsfelt. Dette alternativet utløser ikke behov
for nytt kryss mellom E6 og fylkesveg 30, men ny bru over Gaula må anlegges, og Brattlitunnelen og
Håggåtunnelen får nye tunnelløp.
I forprosjektet er det utført en overordnet ROS-analyse hvor løsmasseskred/flom, tunneler,
vegteknikk, nærmiljø, støy, ulykker med gående og syklende og andre ulykkespunkt (Håggåbrua)
vurdert. Denne analysen må betraktes som foreløpig og ikke gjennomført iht. de krav som Statens
vegvesen setter til slike analyser. Risikovurderinger vil bli gjort gjennom reguleringsplanarbeidet og en
egen ROS-analyse og TS-revisjon skal gjennomføres som del av reguleringsplanarbeidet.
Alternativ 3 vil i hovedsak ha følgende konsekvenser:
- Høye skjæringer og to nye tunneler
- Bygninger ved Rostad blir berørt
- Rampe ved Håggåtunnelen vil gå litt nærmere Gaula
- Mindre landskapsinngrep enn de andre alternativene, inkl. forbruk av dyrket mark
- Ny veg åpnet i 2013 kan benyttes i stor grad og at bebyggelsen på strekningen ikke blir utsatt for
ytterligere anleggsarbeid
- Ikke i samsvar med KVU som sier fire felts motorveg og 100 km/t langs strekningen
Fordeler med forbikjøringsfelt langs dagens veg:
- Innebærer minst inngrep i landskapet
- Ingen store konsekvenser for klatreområdet eller annet friluftsliv
- Ingen konsekvenser for gravhauger ved Gyllan
- Berører ikke jordbruksområdet ved Håggån

Mer detaljert informasjon om alternative veglinjer finnes www.vegvesen.no og med
utfyllende opplysninger på denne siden:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus/st%C3%B8ren-gyllan
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4.6

Sammenstilling av de viktigste konsekvensene av alternativene

Nedenfor følger en sammenstilling av de viktigste konsekvensene av de ulike alternativene. Betydning
av fargeangivelsene er som følger:
- Røde farger – flest negative konsekvenser
- Hvit farge – nokså nøytralt
- Blå farger – minst negative konsekvenser

Nytten i prosjektet er negativ på grunn av de høye investeringskostnadene, uansett valg av alternativ.
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4.7

Anbefalt alternativ for videre planlegging og utredning

Alternativ 0
Det er vedtatt i KVU og Nasjonal transportplan at E6 skal oppgraderes på hele strekningen Ulsberg –
Klett. Dagens situasjon (alternativ 0) anses derfor ikke å være aktuell.
Alternativ 1
Alternativ 1 er i henhold til konseptvalgutredningen fra 2012, og ligger innenfor realistisk økonomisk
ramme og føringer fra Vegdirektoratet som fraråder bruk av lengre tunneler der hvor det er mulig.
Det vil under planarbeidet bli vurdert om ny E6 skal følge eksisterende veg forbi Håggån, for bedre å
utnytte dagens veg og for å minimere inngrep. Skiltet hastighet vil da bli 90 km/t, da dagens geometri
ikke tilfredsstiller krav til minimumskurvatur for 100 km/t.
Alternativ 2a
Anleggskostnadene ved dette alternativet med nye løp for Brattlitunnelen og Håggåtunnelen og en
lengre tunnel mellom Håggån og Gyllan er kostnadskrevende. Dette alternativet anses for å være det
alternativet som i sum vil ha flest negative konsekvenser for blant annet eksisterende bebyggelse og
landbruksområdene.
Alternativ 2b
Anleggskostnadene ved dette alternativet med to lange tunneler er svært kostnadskrevende og lite
realistisk med tanke på økonomiske rammer. Bergartene i området er relativt svake og vil kreve
omfattende sikringstiltak.
Alternativ 3
Alternativet er ikke i samsvar med KVU som angir fire felts motorveg og 100 km/t langs strekningen.
Estimert ÅDT i 2050 er i øvre grense for kapasiteten for motorveg H5 og vil derfor kunne utløse nye
utbyggingsbehov i beregningsperioden. I tillegg vil det uansett være behov for å utvide Gaulabrua og å
bygge to nye tunnelløp langs eksisterende tunneler iht. tunnelforskriften. Alternativet er lite
framtidsrettet og anses derfor ikke å være aktuelt.
I reguleringsarbeidene skal det vurderes flere ulike alternative løsninger innenfor planområdet. Dette
gjøres i en kreativ fase av planarbeidet høsten 2015. I tillegg til forprosjektet kan løsninger være lang
tunnel, en kombinasjon av lengre tunneler med veg i dagen og evt andre forslag som kommer fram i
arbeidet. I tillegg skal det fokuseres spesielt på kryss ved Prestteigen og Håggå. Kostnader for de ulike
alternativene må beregnes. Samtidig vil det under planarbeidet bli vurdert om ny E6 skal følge
eksisterende veg forbi Håggån, for bedre å utnytte dagens veg og for å minimere inngrep. Skiltet
hastighet vil da bli 90 km/t, da dagens geometri ikke tilfredsstiller krav til minimumskurvatur for 100
km/t.
På bakgrunn av vurderingene ovenfor vil det for alternativet som blir anbefalt utarbeidet en egen
konsekvensutredning i forslaget til reguleringsplan.

5. Utredningstema og dokumentasjonskrav
Utredningstemaene skal være relevante for de beslutninger som skal tas. Utredningsnivået for de ulike
temaene vil derfor variere. De faglige beskrivelsene og vurderingene skal være mest mulig kortfattet,
og hovedsakelig bygge på kjent kunnskap. For alle tema skal det fokuseres på å skissere optimale
løsninger for byggefasen, og beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. Det vises ellers til beskrivelse av
metodikk og omfang nedenfor.
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5.1

Grunnforhold

Tidligere grunnundersøkelser har vist områder med kvikkleire innenfor planområdet.
Områdestabiliteten utredes og nødvendige stabilisering- og sikringstiltak beskrives i reguleringsplanen.
Fjellskjæringer og sikringstiltak skal omtales i geologisk rapport.
Geologi
Det skal gjennomføres befaringer og geologiske undersøkelser i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet. Ut fra kunnskap som kommer fram i forbindelse med undersøkelsene og
annen tilgjengelig kunnskap om geologi på strekningen, skal det utarbeides vurderingsrapporter som
beskriver anbefalinger av tiltak.
Geoteknikk
Det skal gjennomføres tilstrekkelige grunnboringer, påfølgende analyser og utarbeidelse av
datarapport i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. Ut fra datarapport og andre opplysninger om
geoteknikk på strekningen, skal det utarbeides en vurderingsrapport som beskriver beregninger,
vurderinger og anbefalinger av tiltak.
Hydrologi – flom og havstigning
200-års flomnivå for Gaula, elver og større bekker innenfor planområdet skal beregnes. Vegen skal
planlegges over nivå for 200-årsflom, pluss en sikkerhetsmargin på 0,5 meter.
Vann og avløp (VA)
Det skal utarbeides drensplan for vannhåndtering, herunder håndtering av overvann, og private
brønner skal kartlegges som et ledd i reguleringsarbeidet.

5.2

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner
Kulturminnelovens undersøkelsesplikt (§ 9) for automatisk fredede kulturminner skal være oppfylt før
2. gangs behandling av planen. Kulturminnemyndighetene foretar en vurdering av potensialet for funn
av automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet og behovet for registreringsundersøkelser i
form av overflatebefaringer og/ eller sjakting i forbindelse med planprosessen. Reguleringsplanen skal
redegjøre for konsekvenser for kulturminner, og det skal spesielt fokuseres på avbøtende tiltak.
Den lovpålagte undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 er knyttet til at
kulturminneforvaltningen får gi uttalelse. Reguleringsplanen må sendes over til den regionale
kulturminnemyndigheten, som her er Sør-Trøndelag fylkeskommune, for uttalelse.
Kulturminnemyndigheten vurderer behovet for § 9-registreringer for å avdekke eventuelle hittil ikke
kjente synlige automatisk freda kulturminner og kulturminner. Dette kan være både synlige
kulturminner og kulturminner under flat mark. § 9-registreringer skal gjennomføres før vedtak av
reguleringsplanen.
Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven slår først inn ved offentlig utlegging av planen, men
arbeidet med § 9-undersøkelser bør igangsettes så tidlig som mulig slik at man unngår forlenging av
frister i siste del av planprosessen. Eventuell frigiving kan først skje etter at Riksantikvaren har gjort et
dispensasjonsvedtak.
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Kulturmiljø
SEFRAK-registrerte bygninger med tilhørende miljø og miljøet rundt de to gravhaugene ved Gyllan må
registreres og hensyntas. SEFRAK-registrerte bygninger som må rives må dokumenteres.
Reguleringsplanen skal redegjøre for konsekvenser for kulturmiljø, og det skal spesielt fokuseres på
avbøtende tiltak.

5.3

Forurensning

Støy (dagens, framtidens og sumstøy med jernbane)
Det skal gjennomføres støyberegninger og støyvurderinger iht. Miljøverndepartementets
«Retningslinje for beregning av støy i arealplanleggingen» T- 1442. Støyforholdene ved tunnelportaler
skal vies spesiell oppmerksomhet. Støysonekart skal vise dagens situasjon og situasjonen 20 år etter
vegens åpningsår, med forslag til støytiltak. Det er besluttet at trafikkprognose for 2050 legges til
grunn.
Reguleringsplanen skal vise hvilke støyreduserende tiltak som skal gjennomføres i tilknytning til vegen,
slik som områdeskjermer og støyvoller. Støyberegningene skal vise effekten av støytiltakene. Det skal
også gå frem hvilke eiendommer hvor det er sannsynlig at det blir gjort tiltak.
Det endelige omfanget av lokale støytiltak (skjermer/voller/fasadetiltak) vil vurderes i forbindelse med
byggeplan for vegprosjektet.
Resultatene av støyberegninger og vurderinger skal innarbeides i en oversikt/tabell over berørte
boligeiendommer som viser dagens og framtidig støynivå og en vurdering av tiltak.
Luft
Det skal gjennomføres vurderinger av lokal luftkvalitet. Retningslinje for behandling av luftkvalitet i
arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn for arbeidet. Luftkvaliteten rundt tunnelene skal vies
spesiell oppmerksomhet og eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.
Vann
Det skal gjennomføres vurdering av vannkvaliteten i Gaula og tilhørende vannsystem som blir berørt
av tiltaket. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. Kvaliteten på over- og drensvann skal vurderes.
Eventuell rensing av over- og drensvann skal oppfylle gjeldende krav til rensing.

5.4

Naturmangfold

Naturmiljø
Prinsippene i naturmangfoldlovens §§ 8-12 skal legges til grunn for vurderingen.
Temaet vil omfatte en beskrivelse av allmenne interesser knyttet til tiltak i vassdrag, virkning på flora
og fauna og avbøtende tiltak. Konsekvenser for kjente naturmiljø, herunder elva, skal utredes.
Konsekvensene for Gaula, herunder konsekvensene for eventuelle innsnevringer av elveløpet, skal
utredes og dokumenteres. Eventuelle inngrep og omfanget av disse skal synliggjøres. Det skal gjøres
rede for eventuelle sikringstiltak i reguleringsplanen.
Sammen med tema fra ROS- analysen og geofaglige utredninger vil dette kunne gi NVE grunnlag for en
tilstrekkelig vurdering med sikte på å unngå egen konsesjonsbehandling etter vannressursloven.
Direktoratet for naturforvaltnings Håndbok 22-2002 «Slipp fisken fram!» skal legges til grunn for
gjennomføringen av inngrep og tiltak i vassdraget.
Kantvegetasjon langs bekker og vassdrag skal bevares så langt som mulig. Områder med eventuelle
skader på vegetasjonen i anleggsperioden skal revegeteres.
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Det skal lages en Ytre-Miljøplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre spredning av
fremmede, skadelige arter. Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og
anleggsarbeider kan igangsettes.
Viltkryssinger
I kommunedelplanen E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad ble hoved-trekkveier for hjortevilt kartlagt. I
reguleringsarbeidet skal det vurderes hvordan viltet skal sikres passeringspunkter på tvers av ny E6, og
behov for avbøtende tiltak for å hindre påkjørsler, f.eks. ved hjelp av viltgjerder.
Naturressurser
Det skal gjennomføres vurdering av naturressurser, herunder grusforekomster ved Håggån, som blir
berørt av tiltaket. Det skal vurderes om det er behov for disse ressursene i anleggsperioden eller om
de kan avhendes på annen måte. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes.

5.5

Landskap

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det utarbeides en egen formingsveileder for denne
strekningen med utgangspunkt i formingsveileder for E6 Ulsberg – Melhus. Se utdypende beskrivelse
under avsnitt 5.9 Estetisk utforming og kvalitet.
Eiendom og jordbruk
Reguleringsplanen skal klargjøre hvilke eiendommer (inkl. landbrukseiendommer) og bygninger som
må innløses som følge av veganlegget, evt. hvilke eiendommer som skal få tilbud om innløsning.
Planbeskrivelsen skal gi en oversikt over antall m2 midlertidig og permanent grunn som antas å måtte
erverves for hvert gårds- og bruksnummer, som følge av gjennomføring av planen.

5.6

Jordvern

Det skal utarbeides et arealregnskap som viser hvor mye landbruksjord som må avstås til vegformål.
Det skal gjøres en vurdering av produksjonskvaliteten, tilgjengeligheten til gjenværende landbruksareal
og driftskonsekvenser. Det skal være fokus på å begrense beslag av dyrka jord. Muligheter for
nydyrking skal vurderes og tilgjengelige areal for nydyrking og jordflytting skal kartlegges.

5.7

Befolkningens helse

Det vil være en sammenheng mellom konsekvenser for nærmiljø og befolkningens helse. Det skal
gjøres en kort vurdering av hvordan endringer av støy, arealbeslag, barrierevirkning, tilgang til
friområder/rekreasjonsområder og anleggsperioden kan påvirke befolkningens helse.
Friluftsliv
Temaet omhandler vegtiltakets virkning for menneskers daglige livsmiljø og omfatter både bosatte og
brukere. Gaula er viktig for friluftsliv med tanke på fiske og turmuligheter. Bevaring av
friluftkvalitetene langs elva er en del av verneformålet i verneplanen for Gaula. Det skal fokuseres på
muligheten for videreføring av og tilrettelegging for tilkomster mellom Gaula og bomiljø/ skog, og
hvordan tiltaket påvirker disse.
Vegens barrierevirkning må også vurderes i forhold til bebyggelse og friluftsaktiviteter.
Størenhammeren ved Håggån er en attraktiv klatrevegg med flere klatreruter. Det skal vurderes
hvordan funksjonen som klatrevegg kan opprettholdes og ev. tilrettelegges. Eventuelle avbøtende
tiltak skal vurderes.
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Barn og unges interesser
Det skal vurderes tiltak for å sikre trygge skoleveger og annen ferdsel både i anleggsperioden og ved
ferdig veg.

5.8

Trafikale forhold, kollektivtilbud og tilgjengelighet

Trafikale forhold, kollektivtrafikk
Det skal redegjøres for hvilke konsekvenser tiltaket har for gående og syklende og for
kollektivtrafikken. Det skal gjøres en enkel trafikkanalyse som viser endringer i trafikken på
tilgrensende vegnett som følge av ny E6. På bakgrunn av dette, skal det gis en anbefaling til hvordan
lokalveger bør utformes (lokalveg med adskilt gang- og sykkelveg eller gang- og sykkelveg med
kjøreadkomst).
Det skal drøftes om dagens kryssløsning på Støren mellom E6 og fylkesveg 30 kan beholdes for bedre å
utnytte dagens veg/tidligere investeringer.
Trafikksikkerhets (TS)-revisjon
Reguleringsplanen skal gjennomgå en TS-revisjon før utlegging til offentlig ettersyn.

5.9

Estetisk utforming og kvalitet

Det er utarbeidet en overordnet formingsveiler for hele strekningen på E6 Ulsberg – Melhus. Denne
angir prinsipper for utforming av enkeltelementer i veganlegget, som veg- og kryssområder,
sidearealer, vegetasjonsbruk, formingsprinsipper for konstruksjoner (bruer, under- og overganger,
støttemurer, støytiltak osv.), gjerder, rekkverk, midtdeler, parkering og kollektivholdeplasser,
belysning og skilting.
I forbindelse med reguleringsarbeidet skal det utarbeides en egen formingsveileder for denne
strekningen med utgangspunkt i veilederen for E6 Ulsberg – Melhus. Den må ta for seg de
problemstillinger som er spesifikke for Prestteigen-Gyllan.
Det skal foretas en vurdering av hvordan tiltaket påvirker opplevelsen av landskapet, sett både fra
vegen og fra omgivelsene, med spesiell fokus på nye dominerende landskapselement som
brukryssinger, kryssområder mm. Det skal legges vekt på avbøtende tiltak og terrengtilpasninger.

5.10 Beredskap og ulykkesrisiko
Anleggsfasen
Konsekvenser av tiltaket i anleggsperioden skal vurderes, herunder trafikkavvikling og konsekvenser
ved eventuelle omkjøringsruter. Anleggsarbeidets påvirkning når det gjelder støy, rystelser,
forurensning, sikkerhet og fremkommelighet i anleggsperioden skal omtales.
Det vil ikke være behov for miljøtekniske undersøkelser i forbindelse med reguleringsarbeidet, men
det vil fokuseres på tiltak som sikrer forsvarlig håndtering av eventuell forurenset masse.
Det er behov for å finne gode areal til deponering av rene inerte overskuddsmasser. Primært etableres
slike deponier langs veglinja for å redusere transportbehovet. Deponier langs veglinja skal innarbeides
i reguleringsplanen. Deponier andre steder skal også primært reguleres.
Der det er grunneiere eller andre aktører som ønsker bruk av overskuddsmasser, skal det foreligge
kommunal godkjenning for tiltaket.
Det skal utarbeides en oversikt over massebalansen og behovet for deponering av masse, både i og
utenfor planområdet, fordelt på ulike typer masse.
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Masser med høyere tilstandsklasse enn 4 kan ikke brukes i veganlegget og skal ikke mellomlagres.
Midlertidig lagring av masser utenfor planområdet skal skje etter tillatelse fra kommunen (rene
masser) eller Fylkesmannen (forurensede masser).
Permanent deponering av masser skal skje i godkjent deponi og etter tillatelse fra
forurensningsmyndigheten.
Det vil bli stilt krav om at olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer skal oppbevares utilgjengelig
for uvedkommende og skal være sikret for å hindre avrenning og forurensing til grunnen. Det vil bli
stilt krav om at det skal etableres rutiner for å hindre forurensning.
I planbeskrivelsen skal det framgå hvordan revegetering og tilsåing etter at anleggsarbeidene er
ferdige er tenkt gjennomført.
Det skal utarbeides et eget miljøoppfølgingsprogram med sikte på å avbøte vesentlige negative
virkninger av prosjektet, og gi retningslinjer for anleggs- og driftsfasen. Arbeidet skal skje i samarbeid
med berørte myndigheter.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. PBL § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Analysen vil omhandle flere temaer som trafikksikkerhet, flom, erosjon, skredfare, eksplosjonsfare
mm. Det skal utarbeides en egen risikoanalyse for tunnel. Analysen skal gjelde både for anleggsfasen
og for ferdig veganlegg.
Kartlegging og vurdering av geotekniske, geologiske og hydrologiske forhold skal oppsummeres i egne
rapporter og inngå som en del av grunnlaget for risikoanalysen. Det skal gjennomføres nye geotekniske
undersøkelser i forbindelse med reguleringsarbeidet. Tidligere grunnundersøkelser har vist områder
med kvikkleire innen planområdet. Områdestabiliteten må utredes og nødvendige stabilisering- og
sikringstiltak beskrives i reguleringsplanen. Fjellskjæringer og sikringstiltak skal omtales i geologisk
rapport.

5.11 Økonomi
Det skal gjennomføre en kostnadsgjennomgang etter ANSLAG- metoden med nøyaktighet på +/ - 10 %
før andregangs behandling av reguleringsplanen.
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6. Metodikk og omfang
Konsekvensutredningen skal i hovedtrekk gjennomføres i henhold til metodikken for ikke-prissatte
konsekvenser som er beskrevet i Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser.
Statens vegvesens håndbok N100 Veg- og gateutforming skal legges til grunn for vegutformingen.
Vegen skal bygges etter dimensjoneringsklasse H8, fire felt med midtdeler og en total vegbredde på 20
meter inklusive midtdeler, kjøreareal og skulder. Nytt framtidig vegareal vil også inkludere nødvendig
areal til rekkverk, skjæringer og fyllinger, kryssløsninger med parkeringsareal og kollektivløsninger,
areal for plassering av støyskjermingstiltak, adkomstveger/tilførselsveger mm. I tillegg må det settes
av areal til bygge- og anleggsarbeidet og til massedeponi.

Figur 6: Normalprofil for H8 motorveg

Nye løp for Brattlitunnelen og Håggåtunnelen planlegges etter tunnelklasse T 9,5.

Figur 7: Normalprofil for T 9,5

Avklaring av funksjon og standard for lokalvegnettet utenfor planområdet, samt antatt nødvendige
trafikksikkerhets- og kapasitetsbegrensende tiltak på lokalvegnettet, er ikke en del av
reguleringsoppdraget. Dette behandles som egen sak i forbindelse med omklassifisering av vegnett og
vil foregå parallelt med reguleringsarbeidet.
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7. Organisering av planarbeidet
Statens vegvesen er tiltakshaver og har ansvaret for utarbeidelse av planprogram og reguleringsplanen
med beskrivelse og bestemmelser. Planens konsekvenser inngår som en del av planbeskrivelsen. Jon
Einar Lien er Statens vegvesens kontaktperson i planarbeidet.
Midtre Gauldal og Melhus kommuner er planmyndighet og har ansvar for fastsettelse av planprogram
og vedtak av reguleringsplanen. Siri Solem (Midtre Gauldal) og Øyvind Aundal (Melhus) er
kommunenes kontaktpersoner i planarbeidet.
Statens vegvesen varsler planoppstart i henhold til Plan- og bygningslovens (PBL) § 4-1 ved kunngjøring
i Trønderbladet og ved tilskrivning til offentlige faginstanser og grunneiere som blir direkte berørt.
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring i 6 uker samtidig med varsel om
planoppstart. Med bakgrunn i innkomne uttalelser foretar Midtre Gauldal og Melhus kommuner
merknadsbehandling og sender forslag til planprogram til politisk behandling og endelig fastsettelse,
etter PBL § 12-9.
Den formelle behandlingen av reguleringsplanforslaget skjer i samsvar med PBL § 12-10 og § 3-7, og
Statens vegvesen legger planen ut til offentlig ettersyn og høring.

8. Medvirkning og informasjon
Det legges opp til et tett samarbeid med kommunene og sentrale høringsinstanser som Sør- Trøndelag
fylkeskommune (STFK), Fylkesmannen i Sør- Trøndelag (FMST) og Norges vassdrags- og
energidirektorat (NVE) for å finne gode løsninger og forebygge eventuelle innsigelser og forsinkelser i
planbehandlingen. Innspill/ vurderinger fra høringsinstansene skal innhentes ved viktige milepeler i
prosjektet før beslutningene fattes.
Det vil bli holdt jevnlige møter med planmyndighetene.
Det er utarbeidet en liste over myndigheter, interessenter og parter som anses berørt av
planleggingen. Listen omfatter nasjonale og regionale myndigheter som har ansvarsområder som blir
berørt, kommunale myndigheter, andre aktører med samfunnsmessig betydning,
interesseorganisasjoner, hjemmelshavere og naboer. Det foreslås at den utarbeidede listen benyttes i
forbindelse med høring av planprogrammet, varsling om igangsatt planarbeid og i forbindelse med
høring av planforslaget. Listen vil bli komplettert i løpet av planprosessen med ev. nye parter som
melder sin interesse.
Både gjennom høring av planprogrammet og videre under reguleringsarbeidet gis det anledning for
alle til å gi uttalelse og komme med innspill til planarbeidet.
Det legges opp til et åpent informasjonsmøte etter at planoppstart er varslet, og et møte under
høringen av planforslaget. I tillegg vil det bli holdt møter med grunneiere/berørte enkeltvis eller i
grupper etter behov. Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi berørte god
informasjon og medvirkningsmulighet under hele planprosessen.
Informasjon om prosjektet og aktuelle dokumenter legges fortløpende ut på Statens vegvesens
nettsted www.vegvesen.no, (http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus/st%C3%B8rengyllan), Melhus kommunenes nettsted www.melhus.kommune.no og Midtre-Gauldal kommunes
nettsted www.mgk.no.
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9. Framdrift
Framdriftsplan for planprogrammet er angitt i tabellen nedenfor.
Aktivitet

2014
des

2015
jan

feb

mar apr

mai

jun

jul

aug

sep

okt

nov des

Forprosjekt
Utkast til planprogram
Dialog med kommunene og off. myndigheter
om planprogrammet
Utleggelse til offentlig ettersyn og høring i 6
uker (og varsel om oppstart av planarbeid)
Gjennomgang av høringsuttalelser
Fastsettelse av planprogrammet, normalt
innen
10 uker etter høringsfristen

Overordnet framdriftsplan for reguleringsplan og konsekvensutredning er angitt i tabellen nedenfor.
Aktivitet

2015
1. kv.

2. kv.

3. kv.

2016
4. kv.

1. kv.

2. kv.

3. kv.

4. kv.

Kunngjøring og varsling av reguleringsplan m/KU
Medvirkning
(SVV, kommunene og øvrige off. myndigheter)
Informasjonsmøte/ grunneiermøte(r)
Samråd
Utarbeidelse av reguleringsplan og KU
og innsending av forslag
1. gangs behandling av reguleringsplan og KU
Høringsperiode, medvirkning
Behandling av høringsuttalelser
2. gangs behandling av reguleringsplan og KU
Kunngjøring om vedtatt plan

Vedlegg
1. Oppsummering av merknader til opprinnelig planprogram inkl. Statens vegvesen sine
vurderinger
2. Alle innkomne merknader

Når kommunene har fastsatt planprogrammet vil fastsatt planprogram, oppsummering av merknader
og merknader til det opprinnelige forslaget vil bli lagt ut på vegvesenets hjemmesider
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6ulsbergmelhus/st%C3%B8ren-gyllan
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Statens vegvesen
Region midt
Prosjektavdelingen
Postboks 2525 6404 MOLDE
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-midt@vegvesen.no
Trygt fram sammen

vegvesen.no
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING
AV PLANPROGRAM
20.10.2015 SEKTORMYNDIGHETER
Navn
Sør-Trøndelag fylkeskommune

E-postadresse
postmottak@stfk.no

Innspill
13.10.2015: Mener at planarbeidet bør ta stilling til om
det er mulig å etablere en kryssløsning nord for Støren
med både nord- og sørgående ramper (i nærheten av
Håggåbrua). Forhold for gående, syklende og
kollektivtrafikk bør gis tilstrekkelig vekt. Det bør sikres
muligheter for pendlerparkering i nærhten av
kollektivknutepunkter. Regner med at også drifts- og
vedlikeholdskonstnader inngår i punktet om økonomi.
Positiv til at vilinteresser utredes og at forholdet til nyere
kulturminner utredes. Angir at det kan bli aktuelt med
arkeologiske registreringer. Riksantikvaren har via
STFK gitt innspill til Støren middelalderske kirkested
som er et automatisk fredet kulturminne. RA ber om at
dette hensyntas i planarbeidet, angir at RA vil komme
med mer konkrete innspill i forbindelse med høring av
reguleringsplanen.

Side 1 av 4

-106-

Kommentar
I kreativ fase vil kryssløsninger og plasseringer bli
vurdert. Det skal gjøres rede for trafikale forhold i
planarbeidet, jf. planprogrammet kap. 5.8. Hensynet til
kulturminner og kulturmiljø er søkt ivaretatt i
planprogrammet kap. 5.2.

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING
AV PLANPROGRAM
20.10.2015 SEKTORMYNDIGHETER
Navn
Jernbaneverket

E-postadresse
postmottak@jbv.no

Innspill
Møte 29.09.2015: Foreløpig innspill om at minste
avstand fra skinnetopp til underkant bru må være 7,7
meter.
15.10.2015: Framtidig kontaktledningsanlegg langs
Rørosbanen og ev. dobbeltsporutbygging lang
Dovrebanen må hensyntas.Ber om at ROS-analysen
belyser sikkerheten rundt jernbaneanleggene og at
nødvendige risikoreduserende tiltak beskrives
(planfaglig krav) . Krever at tiltaket ikke får forverrende
konsekvenser for jernbanens stabilitet og
konstruksjoner. Krever at dreneringssystem
prosjekteres og bygges slik at det ikke vil skade
jernbaneanleggene (planfaglig krav ). Angir at tiltaket
ikke må medføre langvarige konsekvenser for
togframføringen, ev. konsekvenser må belyses i
utredningen (planfaglig krav) . Henviser til jernbanens
tekniske regelverk, angir minsteavstand mellom
jernbanesporets midtlinje og vegkant (minst 9 meter fra
bilveg, minst 5 meter fra veg uten motorisert ferdsel) og
minsteavstand på 7,7 m mellom skinneoverkant og
underkant bru (planfaglig krav) . Tillater ikke nye
planoverganger og vesentlig økt bruk av eksisterende,
ønsker at planovergang ved km 508,753 på
Rørosbanen ved Gaulabrua stenges (planfaglig råd).
Ønsker at tiltakshaver innarbeider 30 m byggegrense i
reguleringsplanen hvor jernbanen inngår i plangrensen
eller grenser direkte med den. Krever at eksisterende
jernbanearealer reguleres til jernbaneformål og at
formålsgrensen bør følge eiendomsgrensen.

Side 2 av 4
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Kommentar
ROS-analysen skal omfatte alle aktuelle risiko- og
sårbarhetsforhold, herunder konsekvenser for sikkerhet
og framkommerlighet for andre trafikanter, herunder
også sikkerhet for jernbanen og togtrafikken jf.
planprogrammet kap. 5.10. Det skal utarbeides en
drensplan for vannhåndtering, jf. planprogrammet kap.
5.1. Avstander mellom jernbaneanlegg og veganlegg,
herunder bruer skal vurderes i planarbeidet. Dagens
avstand mellom skinnetopp og underkant bru er 5,9 m.
Planavgrensningen er ikke avklart i detalj, nødvendig
hensyn i forhold arealbruk og annet lovverk skal
hensynstas.

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING
AV PLANPROGRAM
20.10.2015 SEKTORMYNDIGHETER
Navn
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

E-postadresse
fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Innspill
Kommentar
Blir ivaretatt i plan- og utredningsarbeidet.
12.10.2015: Presiserer viktigheten av gode
bestemmelser for å ivareta miljøvernhensyn .
Merknader knyttet til støy - støy i forbindelse med
viktige fiske- og friluftsplasser langs Gaula må utredes
og skjermes, vassdrag - forventer at det søkes
løsninger for å unngå inngrep i vassdrag og at
avbøtende tiltak utredes, langsiktige undersøkelser (forog etterundersøkelser) av effekter av vegen på
forvaltningsrelevante arter og naturtyper bør
gjennomføres i samarbeid med andre påvirkere,
visualisere og tallfeste flomsikringstiltak og behov for
nye og eller forsterka tiltak, vurdere om 200-årsflom er
tilstrekkelig ut fra nye klimaframskrivinger, 200årsformnivå bør synliggjøres og vegens effekt på og ev.
tiltak mot flom må synliggjøres/vurderes, alternative
sikringstiltak bør utredes - vurderes som et overordnet
nivå, avbøtende tiltak/restaurering/kompensasjon,
naturmangfold - må utrede nasjonalt viktige arter,
prioriterte arter og rødlistede naturtyper, forebyggendeog erstatningstiltak, samla belastning. Viser til uttalelse
gitt i reguleringsarbeid for ny E6 Gyllan-Røskaft
vedrørende Gyllbekken, Gylla og alternative
bekkeføringer . Forutsetter at jordvern er en premiss i
planleggingen, avvik fra KDP må begrunnes, ev.
merbeslag må framgå, fraråder alternativene som
berører jordbruksarealet på Håggån, mener alt. 3 er
best ut fra hensynet til jordressursene. Deponi-, rigg- og
anleggsområder bør ikke berøre dyrka mark, men må
ev. tilbakeføres og istandsettes - må ivaretas i
bestemmelsene. Matjordlaget må ivaretas/sikres, ev.
overskytende jord bør primært benyttes til
jordbruksformål, flytting av jord forutsetter at jorda er fri
for smittsomme sykdommer eller uønskete arter. Skille
mellom permanent og midlertidig beslag av dyrkajord i
arealregnskap, viktig å sikre tilgang til skogsarel på
østsida. Folkehelse - støy og luftkvalitet/støv,
trafikksikkerhet og estetiske- og opplevelseskvaliteter er
særlig viktig å utrede.
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING
AV PLANPROGRAM
20.10.2015 SEKTORMYNDIGHETER
Navn
Statens vegvesen Region Midt

E-postadresse
firmapost-midt@vegvesen.no

Innspill
02.10.2015: Ingen merknader

Kommentar
Tas til etterretning.

NVE Region Midt

rm@nve.no

29.09.2015: Anbefaler at all planlegging i forbindelse
med tiltak som kan komme i berøring med
vannressurslovens virkefelt, gjennomføres i henhold til
plan- og bygningsloven og like grundig som om
planlegginga ble gjennomført i henhold til
vannressurslovens bestemmelser om
konsesjonsbehandling.

Tas til etterretning. Det vises til planprogrammet kap.
5.4 hvor det angis at utredningen skal være tilstrekkelig
til at man kan unngå konsesjonsbehandling etter
vannressursloven.

Midtre Gauldal kommune

postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Melhus kommune

postmottak@melhus.kommune.no
14.10.2015: positiv til at naturressurser skal vurderes.
Dersom ressursene ikke kan nyttiggjøres, bør
ressursene sikres for framtidig bruk. Oppfordrer til at
tunnelmasser gis en samfunnsmessig god bruk.
Dersom massebalanse ikke er mulig, bør andre
muligheter for bruk ses på før deponering.

Tas til etterretning.

Direktoratet for mineralforvaltning mail@dirmin.no

Sametinget

samediggi@samediggi.no

15.09.2015: ingen spesielle merknader, men minner om Tas til etterretning.
krav i kulturminneloven
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
AAS MAY BRITT
AASEN HANS
AASEN HANS
AASEN MARIT FRØSETH
AASEN MARIT FRØSETH

Adresse
PRESTTEIGEN 1
FRØSETØRAN 4
FRØSETØRAN 4
FRØSETØRAN 4
FRØSETØRAN 4

AMDAL ANETTE
AUNE KRISTIN
BJERKSET ODD
BJØRNLI DAG EIRIK
BJØRNLI DAG EIRIK
BONES INGE TOMAS
BONESRØNNING HANS

PROST TRÆDALS VEI 1
PROST TRÆDALS VEI 6
PRESTTEIGEN 4
INNLEGGET 9
INNLEGGET 9

BONSAKSEN ALF-BØRGE
BRILLEHUSET VALENTINLYST AS
EIDSMO BENTE
EIDSMO BENTE

KØLMILA 7
Postboks 4604
INNLEGGET 9
INNLEGGET 9

Poststed
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
PROST TRÆDALS VEI 5 7290 STØREN

7290 STØREN
7451 TRONDHEIM
7290 STØREN
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)

Innspill

Kommentar

20.09.2015 som leder i Prestteigen
boliglag: opptatt av et godt boligmiljø
og Størens videre utvikling som
tettsted, foretrekker tunnel på
vestsida av Gaula fra Hage bru til
Storløkkja. Foreslår E6 i kulvert like
sør for Gaulabrua og med fv. 30 og
gs-veg på taket av kulverten, ny
Gaulabru, utvidet støyvern. Mener
dette opprettholder bomiljøet på
Prestteigen, gir mer tilgjengelig areal
for næringsutvikling og muliggjør
realisering av ønsket vegstandard.
Ønsker avklaring så snart som mulig.
Ønsker møter med SVV.

Trase for ny E6 skal baseres på det
mest hensiktsmessige og
økonomisk forsvarlige alternativet.
Evt. tunnel fra Håggå til Stolrøkkja
er utenfor planområdet og vil ikke
være en del av dette planarbeidet.
Endelig trase avklares ved godkjent
reguleringsplan. SVV vil invitere til
møter i forbindelse med
planprosessen.

45/1/0/0
45/281/0/0; 45/281/0/1
3/1/0/0; 3/1/0/4; 3/1/0/5; 3/1/0/6;
3/1/0/7; 3/1/0/8; 1300 Frøsetvegen
6A; 1300 Frøsetvegen 6B
2050 Prost Trædals vei 4
1/11/0/0
2/2/0/0
47/2/0/1
2/1/0/0; 2/1/0/1; 2/1/0/2; 2/1/0/3;
2/1/0/4; 2/1/0/5; 2/1/0/6; 2/1/0/7;
2/1/0/8; 2/1/0/9; 2/1/0/10; 2/1/0/11;
2/1/0/12; 1940 Moøya 3; 2360
Volløyan 3; 2360 Volløyan 3A; 2360
Volløyan 3B; 2360 Volløyan 5

45/294/0/0
2/2/0/0
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
ENGEN ELIN FALLAN

Adresse
POSTBOKS 111

Poststed
7291 STØREN

Eiendommens adresse(r)
1/2/0/0

Innspill
05.10.2015 - Støren camping:
opplyser at vannledning ligger langs
adkomstvegen til campingplassen.
Angir at adkomstvegen må være
tilgjengelig/framkommelig i
åpningstida for campingplassen medio mai til medio september. Spør
om mulighet for skilting under/etter
vegarbeidet, ønsker masser for å
bygge vern (molo) mot elva, spør om
hvordan elveløpet vil bli etter bygging
av ny bru - har problemer med at elva
graver mot campingplassen etter
bygging av forrige bru.

Kommentar
VA-ledninger skal kartlegges.
Adkomster skal ivaretas både
midlertidig og permanent. Skilting
vurderes ikke i plansammenheng,
men vurderes i byggeplan. Masser
og grusforekomster og behovet for
disse skal kartlegges. Behov for evt.
elveforbygging utredes.

FJÆRVIK IVAR HELGE
FLÅTEPLASS MORTEN

REKTORHAUGEN 19

0876 OSLO
7290 STØREN

2270 Svartøya 19B

20.07.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo.
16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo

Se kommentar til Nils Magne
Granmos innspill

20.07.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo.
16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo

Se kommentar til Nils Magne
Granmos innspill

FLÅTEPLASS MORTEN
FLÅTEPLASS MORTEN
FOLGERØ EIENDOM AS
FOLGERØ EIENDOM AS
FOLGERØ JØRGEN
FOLSTAD ASGEIR
FOLSTAD EILIF PEDER

ELIASSTU
VOLLØYAN 1 A

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

46/1/0/0; 2215 Soknes 3
1/3/0/0
2050 Prost Trædals vei 1
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
FOLSTAD EILIF PEDER

FOLSTAD JENS EDVIN

Adresse
VOLLØYAN 1 A

Poststed
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
2270 Svartøya 19A

7290 STØREN

Side 3 av 8
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Innspill
05.10.2015: Ønsker å belyse saken
best mulig for å bidra til løsninger
som er til det beste for alle parter.
Grunneier til flere teiger som kan bli
berørt av vegutbyggingen og
rettighetshaver til laksefiske, har
utmarksbeite på østsida av E6, for
beitedrift er området Litjstu spesielt
viktig som oppsamlingsområde og
driving fra østsida av E6 til vestsida
av Gaula. Er avhengig av at
utbyggingen ikke skaper problemer
for hans næringsutøvelse
(melkeproduksjon, kjøttproduksjon,
skogbruk, utmarksressurser og
laksefisketurisme). Avgjørende med
et sikkert og høyt nok gjerde langs
hele E6, også over fjellskjæringer og
skrenter. Gjerder må
vedlikeholdes.Underganger ved Vold
og Litjstu må opprettholdes.
Skogsveger/vegretter og adkomster
må opprettholdes, bør påvises ved
befaring. Svært viktig at
vegbyggingen ikke ødelegger eller
reduserer gyte- og oppvekstområder,
standplasser og viktige biotoper for
laks og sjøørret, gytebekkene
Hundåa, Ræa og Kvernvassbekken
må hensyntas. Vegbyggingen må
ikke ødelegge/redusere
opplevelsesverdien for laksefiskerne voll mellom E6 og Gaula.Flere
strekninger med ustabile løsmasser flere ras. Stiller gjerne på befaring.

Kommentar
Reguleringsplanen skal klargjøre
hvilke eiendommer som blir berørt,
tilgjengeligheten til landbruksareal
og driftskonsekvenser skal vurderes,
jf. planprogrammet kap. 5.5 og 5.6.
Dette omfatter også kartlegging av
underganger/driftsveger o.l.
Konsekvenser for kjente naturmiljø,
herunder elva skal utredes, jf.
planprogrammet kap. 5.4 og 5.7.
Sikringstiltak, herunder gjerder, skal
vurderes, jf. planprogrammet kap.
5.4, 5.9 og 5.10.
Områdestabilitet skal utredes og
nødvendige stabilisering- og
sikringstiltak skal beskrives i
reguleringsplanen, jf.
planprogrammet kap. 5.1. SVV
arrangerer befaringer ved behov og
på på foresøsel.

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
FOLSTAD JOHN ODDBJØRN
FOLSTAD RANDI
FOLSTAD ROLF ARE
FRØSETH KNUT GUNNAR

GAULA SENTER AS

Adresse
ØVERFOSSVEGEN 70
FRØSETVEGEN 6 B

Poststed
7290 STØREN
7081 SJETNEMARKA
7290 STØREN
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
2270 Svartøya 17C
2270 Svartøya 11
2270 Svartøya 11
1690 Kjørkvollveien 3A; 1690
Kjørkvollveien 3B; 1690
Kjørkvollveien 5A; 1690
Kjørkvollveien 5B

7290 STØREN

2050 Prost Trædals vei 8
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Innspill

Kommentar

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
GRANMO NILS MAGNE

Adresse

Poststed
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
2235 Soknesøran 6; 2235
Soknesøran 10

Side 5 av 8
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Innspill
20.07.2015: Brev på vegne av flere.
Ber om et møte med SV. Påpeker at
grunneierne allerede har avstått mye
grunn og påført store innskrenkninger
pga utbyggingen av E6. Grunneierne
har ulike fokusområder: fisket i Gaula,
gårdsdrift, adkomst til
skogområder/utmark, gårdsveg,
fjellmasser, rasfare/leire, adkomst,
driftsveg, viltgjerder/gjerde mot
utmark, naturmangfold, boforhold.
Ønsker å diskutere bruk/deponering
av ev. overskuddsmasser og
husvære for anleggsarbeiderne.
16.09.2015: Innspill på
informasjonsmøtet knyttet til fiske,
erosjon, adkomster, grunnforhold,
rødlistearter, inngrep i dyrkamark,
flytting av bru - ønsker lang tunnel.
Viser ellers til brev av 20.07.2015.
Ønsker nytt møte senere i prosessen.
16.10.2015: Presisering av innspill
knyttet til Rostad gård og
Frøsethølen. For å ta mer hensyn til
Rostad gård, Frøsethølen, flere
boliger ved Prestteigen, adkomst til
Granmogårdene, lokalveg nordover
fra Haga bru, landbruksarealer,
eiendommen til Per Granmo ved Voll
og elva ønsker de at eksisterende
trase benyttes til sørgående løp og at
nordgående løp legges i tunnel fra
Litjstuberget til Gyllan. Det vises til
KDP for E6 Håggåtunnelen Skjerdingsstad.

Kommentar
20.07.2015/16.09.2015: Deltok på
informasjonsmøte. Bedt om å
komme med innspill skriftlig innen
05.10.2015. SVV inviterer til nytt
møte - anslagsvis i desember 2015.
Forhold knyttet til vurdering av fiske
og Gaula skal utredes, jf. kap. 5.7,
gårdsdrift skal hensyntas, jf. kap.
5.5 og 5.6. Adkomstforhold skal
hensyntas, jf. kap. 5.8, 5.9 og 5.10,
grunnforholdene er kjent og skal
utredes nærmere, jf. kap. 5.1,
gjerdeløsninger skal vurders, jf. kap.
5.4, hensyn til naturmangfold skal
ivaretas, jf. kap. 5.4 og støy, lokal
luftkvalitet og befolkningens helse
skal utredes, jf. kap. 5.3 og 5.7.
16.10.2015: Viser til kommentarer
over. Alternative traseer skal
utredes i forarbeidene til
reguleringsplanen (kreativ fase).

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
GRANMO PER BJARNE

Adresse
FRØSETØRAN 2

Poststed
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
2090 Rørosveien 6

GRANMO PER BJARNE
GRANMO TOVE LINDSETH
GUSTAVSEN DAG HELGE
GYNNILD HANS ERIK
HAUKDAL KARI GUNHILD
HAUKDAL OLA INGEBRIGT

FRØSETØRAN 2
FRØSETØRAN 2
SVARTØYA 19 D
PRESTTEIGEN 1
PROST TRÆDALS VEI 5
PROST TRÆDALS VEI 7

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

2270 Svartøya 9

HAUKDAL PEDER

PROST TRÆDALS VEI
10

7290 STØREN

HOKSEGGEN INGVALD

7290 STØREN

1/1/0/0; 1/1/0/1; 1/1/0/2; 1/1/0/3;
1/1/0/4; 1/1/0/5; 1/1/0/6

2235 Soknesøran 2

HOLTHE LARS IVAR
HOLTHE MARIANN SÆTHER

ELVERHØY
ELVERHØY
PRESTTEIGEN

HØGSTEGGEN HELGE ASBJØRN
JAMTØY GEIR JARLE
KJELSTAD DAG IDAR EGGEN

7288 SOKNEDAL
PROST TRÆDALS VEI 6 7290 STØREN
VOLLØYAN 3 B
7290 STØREN

KJELSTAD GUNNHILD

VOLLØYAN 3 B

7290 STØREN

KJØTRØD AUD MARGRETE

GAULA SENTER,
SVARTØYA 19 E

7290 STØREN

2050 Prost Trædals vei 10

KJØTRØD OLAV

GAULA SENTER,
SVARTØYA 19 E

7290 STØREN

2050 Prost Trædals vei 7

7290 STØREN
7290 STØREN

2270 Svartøya 19B
44/3/0/0; 44/8/0/0

KJØTRØD OLGA JONETTA
KJØTRØD OLGA JONETTA

Innspill
Kommentar
20.07.2015: Se beskrivelse på innspill 16.09.2015: Deltok på
fra Nils Magne Granmo
informasjonsmøte. Se kommentar til
Nils Magne Granmos innspill.

20.07.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo.
16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo

Se kommentar til Nils Magne
Granmos innspill

20.07.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo.
16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo

Se kommentar til Nils Magne
Granmos innspill

20.07.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo.
16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo

Se kommentar til Nils Magne
Granmos innspill

7290 STØREN
7290 STØREN
1350 Frøsetøran 4
1/11/0/0
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
KJØTRØD OLGA JONETTA

Adresse

Poststed
7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
1690 Kjørkvollveien 3A; 1690
Kjørkvollveien 3B; 1690
Kjørkvollveien 5A; 1690
Kjørkvollveien 5B

KROGSETH INGEBORG
NYBJERKAN BERIT
NYBJERKAN BJØRN
NYGAARD SIVERT
NÆSGÅRD INGVAR OLAV
OPPLYSNINGSVESENETS FOND

PRESTTEIGEN 2
KJØRKVOLLVEIEN 5 B
KJØRKVOLLVEIEN 5 B

2050 Prost Trædals vei 2
1/35/0/1

KAPTEINSVEIEN 1
Postboks 535 Sentrum

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
0105 OSLO

OPPLYSNINGSVESENETS FOND

Postboks 535 Sentrum

0105 OSLO

1/4/0/0; 1/4/0/1; 1/4/0/2; 1/4/0/3;
1/4/0/4; 1/4/0/5; 2350 Veta 2; 2360
Volløyan 1A

PRESTHUS HENRIK
PRESTTEIGEN BUTIKKSENTER AS
PRESTTEIGEN BUTIKKSENTER AS
REESE JOHN

SOKNESTUNET 10 C

1072 Engan 1
1800 Kølmila 7

LILLEØYEN

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

LILLEØYEN

7290 STØREN
7290 STØREN

4011/25/0/0
2270 Svartøya 19A; 2270 Svartøya
19B; 2270 Svartøya 19C; 2270
Svartøya 19D; 2270 Svartøya 19E

REESE TONE
REESE UNNI LØSETH

2020 Prestteigen 2
2/15/0/0
2020 Prestteigen 2

2270 Svartøya 9
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Innspill

Kommentar

07.10.2015 - Støren prestegård:
Eier av Støren prestegård og forvalter
fiske, steinbrudd og skog, påpeker
tilkomst til disse er viktig. Fiskere må
ha tilgang til avkjøring til
parkeringsplasser ved elva. Mulighet
for framtidig avkjørsel fra E6 til
planlagt grustak øst for Kvasshyllan
må sikres. Ber om å bli kontaktet
dersom tiltak kommer i berøring med
grunn hvor de er hjemmelshaver, ber
om å bli holdt orientert om saken.

Det skal fokuseres på mulighet for
videreføring av og tilrettelegging for
tilkomster mellom Gaula og
bomiljø/skog og hvordan tiltaket
påvirker disse, jf. planprogrammet
kap. 5.7 og 5.9. Adkomster og
tiltakets påvirkning på tilliggende
vegnett, jf. planprogrammet kap.
5.8. Ev. grunnerverv følges opp i en
egen prosess etter planarbeidet er
ferdig. Som part i saken vil de bli
holdt orientert i forbindelse med
samråd og høring.

20.07.2015: Informerer om privat
vann og septikk. Etterspør framdrift
og info om E6.

Besvart per e-post 10.08.2015.

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM
IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM
20.10.2015 MIDTRE-GAULDAL BERØRTE
Navn
REITAN OLE

Adresse
Poststed
PROST TRÆDALS VEI 4 7290 STØREN

Eiendommens adresse(r)
Innspill
2/1/0/0; 2/1/0/1; 2/1/0/2; 2/1/0/3;
2/1/0/4; 2/1/0/5; 2/1/0/6; 2/1/0/7;
2/1/0/8; 2/1/0/9; 2/1/0/10; 2/1/0/11;
2/1/0/12; 1940 Moøya 3; 2360
Volløyan 3; 2360 Volløyan 3A; 2360
Volløyan 3B; 2360 Volløyan 5

RUDERAAS MARTHA GJERVAN
SAMDAL ARNE MAGNE
SKARE BJØRN
SKARE ELSE
SOKNES KIRSTEN TORBJØRG
STEEN EIENDOM AS

PROST TRÆDALS VEI 8
PROST TRÆDALS VEI 1
SVARTØYA 19 B
SVARTØYA 19 B
SOKNES 3
Frøsetvegen 17

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

1/35/0/1
2050 Prost Trædals vei 1
2050 Prost Trædals vei 5
2050 Prost Trædals vei 5

STØRENS BAGERI AS
STØRENSENTERET EIENDOM AS

Prestteigen
c/o NorgesGruppen MidtNorge AS

7290 STØREN
7483 TRONDHEIM

45/347/0/0
4010/43/0/0

SÆTHER GUNN JOHANNE
VIK PER KRISTIAN
WISLØFF RAGNAR
WOLD FRIDA J SVARDALSÅS
ÅSVOLL LIV OLLI

ELVERHØY
RØROSVEIEN 6
PRESTTEIGEN 3
SVARTØYA 19 C
KØLMILA 7

7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN
7290 STØREN

2050 Prost Trædals vei 6
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Kommentar

Ivaretas i planprosessen.
13.09.2015: ønsker en best mulig
Skiltplassering er en del av
kryssløsning for Statoilstasjonen.
Syns forslag vist på tegninger ser bra byggeplan.
ut. Går ut fra at
prismaster/reklamemaster får like god
plassering som nå, ber om at trafikk
inn og ut av stasjonen hensyntas i
byggeperioden

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV
PLANPROGRAM
20.10.2015 ANDRE INTERESSENTER
Navn
Mattilsynet

E-postadresse
postmottak@mattilsynet.no

Trondheimsregionens friluftsråd

friluftsradet.postmottak@trondheim.kommune.no

Naturvernforbundet

sortrondelag@naturvernforbundet.no

Sør-Trøndelag bondelag

sor.trondelag@bondelaget.no

Melhus Bondelag v/Anders Eggen

Innspill
18.09.2015: Angir forhold knyttet til Støren
vannverk, Gyllråa vassverk, Prestteigen vannverk.
Understreker viktigheten av å kartlegge private
brønner og transportsystemer for distribusjon av
drikkevann og at disse hensyntas. Påpeker at
tiltaket kan komme i konflikt med tilsigsområdene
og at dette må utredes. Tiltakshaver må iverksette
tiltak for å forhindre uønskede hendelser. Ved
lagringsbehov av potensielt forurensende stoffer
må det tas hensyn til transportsystemene for å
forhindre fourensning av drikkevann.

Kommentar
29.09.2015: Private brønner og
vannledninger skal kartlegges. Krav om
utredning av tilsigsområder inkl
grunnvann. Utredningsomfang er avklart
med Mattilsynet. For øvrig ivaretas
hensynet til potensiell forurensning
gjennom planarbeidet og krav til
anleggsgjennomføringen.

16.10.2015: Viser til vedtatt kommunedelplan for
E6 Håggåtunnelen-Skjerdingsstad. Angir at de har
innsigelser til SVVs vurderinger. Stiller spørsmål
ved bakgrunn og formål med planarbeidet, har
inntrykk av tidligere vedtak om tunnel er opphevet.
Uenig i sammenstillingen av konsekvensene,
kritisk til at det ikke er problematisert at alternativ
er i strid med gjeldende kommunedelplan. Angir at
alt. 1 i særlig grad har negative konsekvenser for
jordbruk, bomiljø og naturmiljø. Angir at nærføring
til Gaula vil ha store negative konsekvenser for
elva og rekreasjonsverdien. Støy blir en stor
belastning. Mener at vegdirektoratets føringer om
ikke å bygge tunneler må overprøves politisk.
Stiller spørsmål ved perspektivet som SVV har for
arbeidet - klatreområdet ved Størenhammeren ser
ut til å bli vektlagt tyngre enn matjord, næring,
Gaula og innbyggernes bomiljø.

Melhus bondelag er ikke
innsigelsesmyndighet. Henvendelsen er
behandlet som høringsuttalelse.
Gjeldende kommunedelplan er ikke
opphevet, forholdet til overordna planer
skal gjøres rede for i planarbeidet. Alle
alternativene har negative konsekvenser.
Alternativ 1, slik det foreligger i
planprogrammet, er vurdert til å ha flest
negative konsekvenser for landbruk og
arealbruk, men er likevel vurdert til å
være det mest fordelaktige alternativet.
Forholdet til elva og friluftsliv skal utredes.
Støy skal utredes. SVV må forholde seg
til overordna føringer, men kommunen
kan utfordre dette i planarbeidet. SVV vil
vurdere alle aktuelle konsekvenser i
konsekvensutredningen.

Side 1 av 3
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REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV
PLANPROGRAM
20.10.2015 ANDRE INTERESSENTER
Navn
Trønderenergi Nett AS

E-postadresse
firmapost@tronderenergi.no

Allskog Skogeiere Nordafjells

firmapost@allskog.no

Innspill
Kommentar
21.08.2015: Påpeker at ny veg vil kunne komme i Tas til etterretning og vil bli fulgt opp i
konflikt med deres anlegg. Angir at SV må dekke plan- og gjennomføringsfasen.
alle kostnader for flytting, omlegging og
midlertidige anlegg for alle anlegg som ligger
utenfor 3 meter fra eksisterende veg. Det angis at
for alle høyspenningsanlegg som må flyttes, så må
nye traseer hjemles i tinglyst avtale med grunneier,
for lavspenningsanlegg og annet må avtaler med
grunneiere etableres. Informerer om anleggsbidrag
og bunnfradrag.

Gaula Lakseforvaltning v/ Daglig leder torstein@gaula.no
Torstein Rognes
Syklistenes landsforening Trondheim trondheim@syklistene.no
Voll Elveierlag

COOP Oppdal (Domus Støren og
Byggmix Støren)

morten.stulen@coop.no

E6 Pukk AS

jan@ramlo.no

20.07.2015: Se beskrivelse på innspill fra Nils
Magne Granmo. 16.10.2015: Se beskrivelse på
innspill fra Nils Magne Granmo
28.09.2015: Opptatt av at dagens kjøremønster via
Håggåbrua opprettholdes og forbedres. Påpeker
stor trafikkmengde knyttet til flere store
virksomheter, persontrafikk og omlastningspunkt
for gods.Angir at krysset ved Håggån må utredes
(ny bru, påkjøringsramper og/eller
avkjøringsramper i fjell). Mener at bare én
kryssløsning ved Prestteigen vil skape uholdbare
situasjoner for sentrum.

Se kommentar til Nils Magne Granmos
innspill

02.10.2015: Planlegger 2 masseuttak i nærheten
av planområdet - Olaplassen og Furukollen. De har
utfordringer knyttet til sørgående retning da
transport må gå via Støren sentrum. Anmoder om
nordgående og sørgående rampe i området
E6/Håggå bru, dimensjonert for tung transport. Ber
om å bli holdt orientert om det videre arbeidet.

I kreativ fase vil kryssløsninger og
plasseringer bli vurdert. Det skal gjøres
rede for trafikale forhold i planarbeidet, jf.
planprogrammet kap. 5.8.

Side 2 av 3
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I kreativ fase vil kryssløsninger og
plasseringer bli vurdert. I
reguleringsplanarbeidet skal det gjøres en
enkel trafikkanalyse som viser endringer i
trafikk på tilgrensende vegnett, jf.
planprogram pkt. 5.8.

REGULERINGSPLAN E6 PRESTTEIGEN - GYLLAN - VARSEL OM IGANGSATT PLANARBEID OG HØRING AV
PLANPROGRAM
20.10.2015 ANDRE INTERESSENTER
Navn
E-postadresse
Næringsforeningen i
Aina Midthjell Reppe, postboks 778 Sentrum, 7408
Trondheimsregionen - Midtre Gauldal Trondheim, aina@nitr.no

Innspill
07.10.2015: representerer 50 bedrifter i Midtre
Gauldal, essensielt for næringslivet i Støren
sentrum nord at dagens kryss ved Håggå for
av/påkjøring til E6 opprettholdes og forbedres.
Mener ev. fjerning av krysset vil medføre store
konsekvenser for tettstedet Støren.

Side 3 av 3
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Kommentar
I kreativ fase vil kryssløsninger og
plasseringer bli vurdert. Det skal gjøres
rede for trafikale forhold i planarbeidet, jf.
planprogrammet kap. 5.8.

Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2724-8
Utvalgssak
Møtedato
87/15
16.11.2015
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonssøknad - restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk - gbnr
132/1 – Stein Haanshus.

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om dispensasjon fra Plan- og
bygningsloven - restaurering/gjenreisning
av løe og gapahuk - gbnr 132/1 - Stein
Haanshus
2 U Høringsbrev - Dispensasjon Restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk gbnr 132/1
3 N Søknad om dispensasjon fra Plan- og
bygningsloven - restaurering/gjenreisning av løe
og gapahuk - gbnr 132/1 - Stein Haanshus
4 N Søknad om dispensasjon fra Plan- og
bygningsloven - restaurering/gjenreisning av løe
og gapahuk - gbnr 132/1 - Stein Haanshus
5 N Uttalelse skogbruk og vilt - Søknad om
dispensasjon fra Plan- og bygningsloven restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk gbnr 132/1 - Stein Haanshus
6 I
Uttalelse - Dispensasjon Restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk gbnr 132/1
7 I
Uttalelse fra Mattilsynet-Søknad om
dispensasjon fra Plan- og bygningsloven
8 S
Dispensasjonssøknad - restaurering/gjenreisning
av løe og gapahuk gbnr 132/1
9 I
Uttalelse - dispensasjon fra kommuneplanens
arealdel
Vedleggene er markert med fet skrift.
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Stein Haanshus

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag m.fl.
Stein Roar Strand m.fl.
Kristine Bye
Kristine Bye

Norges vassdrags- og energidirektorat
Mattilsynet

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 11.09.2015.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Stein Haanshus søker om en dispensasjon for kommuneplanens arealdel for
restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk på gården Haanshus Søndre gbnr 132/1.
Beliggenhet
Det omsøkte tiltaket ligger sør for Soknedal sentrum, på østsiden av Sokna.

Figur 1 Oversiktskart over kommuneplanens arealdel. Området det søkes dispensasjon fra er vist med rød pil.

Dagens situasjon/beskrivelse av tiltaket
Grunneier ønsker å reise to bygninger på gårdens tomt i
Soknedal.
Det ene huset som skal restaureres er en gammel løe som
har forfalt i løpet av de siste 30 år. Forfatningen på huset
trenger nye materialer som furutømmer og torvtak. Løa er
tenkt som lagerplass til landbruksdriften, da det er behov
for dette. Det gamle huset er 4,5 * 5,5 meter og den nye
løa tenkes bygd på samme tomt og i samme størrelse og
utforming.
Det andre huset er en liten gapahuk nord for den omtalte
løe. Huset ble ødelagt for 4-5 år siden av en isdam. Denne
er tenkt gjenoppbygd, men noe lenger fra elva og høyere i
terrenget. Ca. 20 meter nord for den omtalte løe peker seg
ut som ideell til formålet. Gjenreisningen av gapahuken skal
og løen skal være et ledd i en framtidig utleie av laksefiske, noe
som har vært en næring på gården tidligere.
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Figur 2 Situasjonskart over plassering av gapahuken

Planavklaring
Omsøkte tiltak ligger som nevnt innenfor kommunens arealdel, vedtatt 26.04.2010 med følgende
bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19-1 krever en dispensasjonsbehandling at søkeren grunngir sin søknad. Tiltakshaver
viser behov for restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk. Den gamle løen har forfalt de siste 30
årene, noe som krever en gjenreisning med laftet furutømmer og torvtak.
Den gamle gapahuken som har stått ved elven ble ødelagt av en isdam av vårflommen for 4-5 år
siden. Denne tenkes å gjenoppbygges, men på en liten høyde 20 meter nord for løen.
Grunneieren hevder at området ved elva har en status som nøkkelbiotop i skogbruket, men så lenge
gjenreisningen av løe og gapahuk ikke medfører hogst i biotopen, er det ingen innvendinger mot
tiltaket. Saken er forelagt til Nordskog ved skogsjef Erling Bergsaker.
Høring/nabovarsel
Søknaden om dispensasjon er sendt på høring med frist 19.10.2015. Følgende har svart innen
tidsfristen:
Lokal skogbruksmyndighet
Tiltaket ligger i en skogsmark med ung granskog i nordre del, og lauvskog i delen hvor løa står. Det
er bonitet G17 og B17, i følge skogbruksplanen.
Tiltaket vil ikke ha noen forringende effekt på MiS figuren (miljøfigur som inneholder eldre
lauvsuksesjon).
Det er heller ikke registreringer i kommunens viltkart som kommer i konflikt med tiltaket.
Det er ikke registeringer i Miljødirektoratets Naturbase som kommer i konflikt med tiltaket.
Tiltaket ligger heller ikke til hinder for senere skogdrift.
Lokal landbruksmyndighet
Løa er en driftsbygning i landbruket og oppfattes som nødvendig ledd i og et driftsmiddel i
forbindelse med landbruket. Huset skal brukes som lagerhus i landbruksdriften og inngår derfor i
landbruksbegrepet.
Gapahuken brukes i korte perioder av året av laksefiskere som leier fiske av gården. Av hensyn til
driften av næringen, er det nødvendig å plassere gapahuken som omsøkt, og den inngår i
landbruksbegrepet.
Begge tiltakene oppfattes å være innenfor LNF-formålet. Landbruk har ingen merknader til tiltaket.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Ingen merknad, men minner om at alle saker som berører natur- og miljø skal vurderes etter
prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 (jf nml § 7).
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Løa er av historisk interesse. Den må betraktes som et Sefrak kulturminne (selv om den nok ved en
feil ikke er registrert).
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Ut ifra bildedokumentasjon kan den være fra tidlig/midten av 1800-tallet. Forutsatt dokumentasjon
viser dagens tilstand kan den delen som er intakt istandsettes ved at det laftes opp den delen som er
tapt. Åser og taktro med trekking (torv) reetableres. Det er viktig at arbeidet gjøres på antikvarisk
vis.
Det er viktig for bevaringen og bruksverdien av dette historiske bygget kan brukes igjen som
opprinnelig formål (formålet som er beskrevet i søknaden). En kopi som søkeren planlegger, vil
uansett hvor antikvarisk den er laget, ikke kunne erstatte løa som kulturminne.
Fylkeskommunen ber kommunen sette følgende vilkår for dispensasjonen:
 Løa istandsettes/restaureres på antikvarisk vis i samråd med regional
kulturminneforvaltning. For råd og veiledning: Hauke Haupts, tlf: 73866433, e-post:
hauke.haupts@stfk.no
 Tømmer som er borte erstattes med tømmer i tilsvarende utforming og tilvirkning.
 Fundamentering på holdstein opprettholdes.
 Løa får tradisjonelt torvtak.
Fylkeskommunen har ikke merknader til gapahuken, men vurderer det som positivt at den trekkes
lengre bort fra elva.
På grunn av kapasitetsmessige årsaker har ikke Fylkeskommunen hatt mulighet til å vurdere saken
med henblikk på kulturminner. Dermed om man skulle støte på noe spesielt i grunnen (mulig fredet
kulturminne), må en stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
Det er ikke utarbeidet flomsonekart i området. I henhold til kravene i TEK10s kap.7 er denne type
konstruksjoner å anse som å tilligge sikkerhetsfase F1 hvor konsekvensene anses som små og hvor
20-års flommen er dimensjonerende hendelse.
Restene av den gamle løa ser ut til å være svært gamle og siden den ikke har blitt ødelagt av en
mindre flom tidligere har vi ingen innvendinger mot at løa bygges opp igjen på samme sted.
Dersom dette i midlertidig skulle vise seg å være tilfellet, fraråder vi oppsett her.
NVE kan ikke se at en oppføring av gapahuken skulle være problematisk med hensyn på skred og
flomforhold. I og med begge tiltakene ligger under marin grense, forutsetter vi at det ikke
gjennomføres større grave- eller oppfyllingstiltak på selve byggeplassen eller i form av
framføringsveg e.l. til disse. Dersom det skulle vise seg å være behov for dette, bør det
gjennomføres en skredfarevurdering som godtgjør at tilstrekkelig sikkerhet mot skred er ivaretatt.
Mattilsynet
Mattilsynet ser ikke at dispensasjonssøknaden berører kjente vannforsyningssystemer.
Forutsetninger som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.
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Vurdering

Tiltaket er ikke i tråd med kommuneplanens arealdel. Tiltaket ligger innenfor LNF sone 1, der det
ikke tillates ny eller vesentlig utvidelse av spredt bolig-, ervervs eller fritidsbebyggelse.
Det har kommet inn merknader der de fleste er positive til tiltakene og mener en
restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk ikke vil komme i konflikt med andre eksisterende
interesser. Den lokale landbruksmyndighet hevder løa og gapahuken er et nødvendig ledd i
landbruket og at tiltaket dermed oppfattes for å være innenfor LNF-formålet.
Sør-Trøndelag fylkeskommune er også positive til tiltakene, men poengterer at det må gis vilkår til
løa for å kunne gi dispensasjon.
NVE kommenterer at det ikke må gjennomføres grave eller oppfyllingstiltak på selve byggeplassen
uten at det gjennomføres en skredvurdering.
Både vilkårene til Sør-Trøndelag fylkeskommune og til NVE, er vilkår som rådmannen vurder som
vesentlig for å kunne gjennomføre dispensasjonen.
På bakgrunn av søknaden og uttalelsene ser man at ut fra en samlet vurdering at fordelene er større
enn ulempene. Begge tiltakene vurderes som liten, og rådmannen vurderer det som uproblematisk.
Likevel er det nødvendig å ta i betraktning vilkårene til både Sør-Trøndelag fylkeskommune og
NVE i forbindelse med løa, grave og oppfyllingstiltaket.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldloven §8-12:
§8 – Kunnskapen ansees å være god nok i denne saken.
§9 – Føre-var-prinsippet vurderes som godt nok.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes å ikke bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling til vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel for restaurering/gjenreisning av løe og gapahuk på eiendommen gbnr
132/1.
Vilkår for dispensasjonen er: Utforming av løa skal følge Sør-Trøndelag fylkeskommunes anvisning
som nevnt i saksfremlegget.
Vedtaket begrunnes med at tiltakene ikke får konsekvenser for andre interesser i området.
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Saksframlegg

Arkivnr. 142
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/3335-2
Utvalgssak
Møtedato
88/15
16.11.2015
Saksbehandler: Kristine Bye

Dispensasjonssøknad fra reguleringsplan for Ramstadsjøen - oppføring av
tilbygg til naust - gbnr 41/2 – Bjørn W. Amundsen

Dokumenter i saken:
1 I Søknad om dispensasjon fra Plan- og bygningsloven oppføring av tilbygg til naust - gbnr 41/2 - Bjørn
W.Amundsen
2 S Dispensasjonssøknad - oppføring av tilbygg til naust - gbnr
41/2

Bjørn Werner
Amundsen

Vedleggene er markert med fet skrift.
Vi viser til søknad om dispensasjon mottatt 16.10.2015.

Saksopplysninger
Bakgrunn
Bjørn W. Amundsen søker om dispensasjon fra reguleringsplanen for Ramstadsjøen, for tilbygg av
naust på eiendommen gbnr 41/2. Naustet skal brukes som lagring av robåt, redningsvester og
fiskeutstyr.
Beliggenhet
Området ligger ved Ramstadsjøen, sør for Støren sentrum.

Figur 1 Deler av kommuneplanens arealdel for Midtre Gauldal kommune. Området det søkes dispensasjon er vist med rød pil. Det gule området
under pilen viser området som omfattes av reguleringsplanen for Ramstadsjøen.
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Dagens situasjon/ beskrivelse av tiltaket
Tiltakshaver ønsker å bygge på et naust på 2,4 meter på
eiendommen gbnr 41/2, der det allerede eksisterer en
naustrekke på 17,3 meter.
Tiltakshaver forteller i sin søknad at:
‘’ Vi er en stor familie med mange barnebarn som bruker hytta både
sommer som vinter. Hytta ligger et godt stykke fra sjøen, oppe i lia.
Enhver utflukt til sjøen i sommerhalvåret, enten det er for å bade eller
fiske, medfører mye frakt av utstyr og dermed mye uheldig trafikk.’’

Figur 2 Situasjonskart over tiltaket.

Planavklaring
Det omsøkte tiltaket ligger innenfor reguleringsplan for Ramstadsjøen. Dette er en eldre
reguleringsplan som må anses som en detaljregulering.

Figur 3 Utdrag fra kartet til reguleringsplan for Ramstadsjøen. Det omsøkte tiltaket er markert med rød pil.

I reguleringsplanen for Ramstadsjøen er det gitt følgende bestemmelser:

Søkerens begrunnelse for tiltaket
I henhold til § 19 -1 krever en dispensasjonsbehandling at søkeren grunngir sin søknad. Søker har
gitt følgende begrunnelse:
‘’ Enhver utflukt til sjøen i sommerhalvåret, enten det er for å bade eller fiske, medfører mye frakt av utstyr og
dermed mye uheldig trafikk. Dette unngås ved et naust. I tillegg forhindrer vi ytterligere opphoping av båter på
stranda.
Naustet vil føye seg naturlig inn i naustrekka, og ingen naboer har noen motforestillinger.’’
Høring/nabovarsel
Tiltaket er nabovarslet og det er ikke kommet inn merknader innen tidsfristen.
På bakgrunn av at dette er et lite tiltak har Rådmannen vurdert å ikke sende saken på høring.
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Forutsetning som må oppfylles for å kunne gi dispensasjon
I henhold til plan- og bygningslovens § 19-2 kan kommunen gi dispensasjon dersom hensynet til
bestemmelsen det dispenseres fra eller lovens formålsbestemmelser, ikke vesentlig blir tilsidesatt.
Samt at fordelene med å innvilge dispensasjonen må være større enn ulempene, etter en samlet
vurdering.
Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens
konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.
Dispensasjonen kan gis både midlertidig og varig. Det kan i tillegg settes vilkår ved dispensasjonen.

Vurdering
I følge reguleringsplanen for Ramstadsjøen må det søkes om å få satt opp et naust, og det vil bli stilt
krav til utformingen av naustet.
I dette tilfelle vil tiltakshaver bygge på et ekstra naust på en allerede eksisterende naustrekke.
Naustrekken ligger ca. 10 meter fra vannkanten og avgrenses av veien i sør. Tiltaket vil da ikke
påvirke strandsonen. Naustrekken inneholder 6 naust fra før. Innenfor denne parsellen er det
fortsatt plass til et nytt naust. Rådmannen ser at tiltaket er lite og ikke vil få store konsekvenser for
området.
Vurdering av prinsippene i naturmangfoldlovens §8-12:
§8 – Kunnskapsgrunnlaget anses som godt nok i denne saken.
§9 – Føre-var-prinsippet vurderes som ikke relevant.
§10 – Økosystemets tilnærming og samlet belastning vurderes til ikke å bli større.
§11 – Kostnadene og miljøforringelsene skal bæres av tiltakshaver.
§12 – Tiltakshaver er ansvarlig for at miljøforsvarlige teknikker nyttes.
Rådmannens innstilling til vedtaket
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 19-2 vedtar Midtre Gauldal kommune dispensasjon fra
reguleringsplanen for Ramstadsjøen for tilbygg til naust på eiendommen gbnr 41/2.
Vedtaket begrunnes av at tiltaket er av svært lite omfang, og at dette ikke vil skape problemer for
området.
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Saksframlegg

Arkivnr. K02
Utvalg
Utvalg for næring, plan og miljø
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Miljødirektoratet i Trondheim

Vedlegg
1 Høring på retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om sensitive arter
2 Forslag til retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata

Saksopplysninger
Miljødirektoratet har sendt på høring forslag til retningslinjer for håndtering av stedfestet
informasjon om sensitive arter. Retningslinjene skal erstatte Retingslinjer for håndtering av
stedfestet informasjon om biologisk mangfold, utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i mars
2009.
Tilgjengelig detaljert artsinformasjon er nødvendig både for arealplanlegging, og for å forhindre
utilsiktet nedbygging og forstyrrelse av truede og sårbare arter. Retten til innsyn er lovfestet både i
offentleglova og i miljøinformasjonsloven.
På den annen side gir offentleglova i § 24 tredje ledd unntak «... for opplysningar når unntak er påkravd
fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der unntak er påkravd
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fordi innsyn ville (...)lette gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller
som er trua av utrydding»
Utgangspunktet er at all informasjon om biologisk mangfold som finnes hos offentlige etater
skal være tilgjengelig for enhver. I enkelte tilfeller er det imidlertid behov for å begrense
tilgangen til stedfestet informasjon om bestemte arter, fordi innsyn i informasjonen kan lette
gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan skade sårbar natur.
Det organ som mottar en begjæring om innsyn, skal selv ta stilling til innsynskravetpå konkret og
selvstendig grunnlag. For mange arter vil imidlertid de samme truslene være tilstede uavhengig av
hvem som retter krav om innsyn, og uavhengig av i hvilken del av landet dataene knytter seg til.
Formålet med nasjonale retningslinjer er å bidra til lik og konsekvent behandling av
sensitivinformasjon om bestemtearter.

Vurdering
Det at det gis retningslinjer for hvordan det offentlige skal behandle krav om innsyn i
sensitivmiljøinformasjon er positivt. Dette vil vær til hjelp for saksbehandlere som skal ta stilling til
slik utlevering. Likevel mener rådmannen at det ikke bør bli for innfløkt hvem som skal kunne få
tilgang til hva, og i hvilken nøyaktighet. Det er vesentlig at alle aktører som driver med næring som
vil kunne påvirke naturmangfoldet, får den informasjonen som er påkrevd for å kunne drive sin
aktivitet på en så enkel måte som mulig. Skjerming av data må ikke skje på en slik måte at
skjermingen i seg selv blir en trussel for lokaliteten. Med dette mener rådmannen at det er
nødvendig å kjenne til miljøinformasjonen for å kunne ta vare på den.
Det legges opp til et system der det offentlige gis tilgang til presis informasjon gjennom en
passordbeskyttet innsynsløsning. Tilgang begrenses til organets virkeområde, og at det legges til
rette for videreformidling av nøyaktige data til grunneiere, tiltakshavere m.v.
Rådmannen synes at det er positivt at det legges opp til en ordning der det offentlige har tilgang til
presis miljøinformasjon. Det er også derfor et ønske om at listen over arter som kommunen har
tilgang til gjøres lengre enn den er i dag. I forhold til f.eks. skogbruk vanskeliggjør det kontrollen av
miljøhensyn at kommunene ikke har tilgang til Hønsehauklokaliteter gjennom det som i dag ligger i
Rovdata. Rådmannen mener også at større aktører som f.eks. skogeierandelslagene bør få en
passordbeskyttet tilgang til de samme opplysningene som det offentlige har. Dette fordi deres
aktivitet i stor grad kan ha negativ innvirkning på ulike lokaliteter. Det er derfor avgjørende at disse
også på en enkel måte kan sjekke ut miljøinformasjon på en raskt og god måte, og at informasjonen
er presis. Spesielt gjelder dette arter der det er overveiende fare for at de kan bli negativt på virket av
legitim aktivitet som skogbruk, hytteutbygging, vegbygging og annet.
Det bør derfor, slik rådmannen ser det, legges opp til at informasjon om de artene som har størst
fare for å bli negativt påvirket av inngrep legges mest mulig offentlig.
Et annet argument som trekkes frem som en negativ effekt ved full åpenhet om sensitiv
informasjon er faren for redusert tilgang til data fra private aktører som innhenter og innehar
detaljert data. Det skrives at det er grunn til å tro at en mer liberal praksis i forhold til disse artene
vil kunne utløse en tillitssvikt som gir negative reaksjoner for datatilgangen for flere arter enn de
vurderte.
Dette er et argument rådmannen til dels kan forstå, men likevel mener ikke bør være et
tungtveiende argument for at en art skal være skjermet eller ikke. De private aktørene som
innhenter informasjon gjør dette fordi de har en genuin interesse for artene de jobber med, og
gjennom dette har et ønske om at arten skal bevares. Dette gjør at rådmannen tror at de derfor over
tid likevel vil gi fra seg denne informasjonen selv om den gjøres offentlig.
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Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune oversender høringsuttalelse på retningslinjer for håndtering av stedfestet
informasjon om sensitive arter med de kommentater som ligger under punktet Vurderinger.
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Høring på retningslinjer for håndtering
av stedfestet informasjon om sensitive
arter
Miljødirektoratet sender på høring forslag til retningslinjer for håndtering av
stedfestet informasjon om sensitive arter. Retningslinjene skal erstatte
Retningslinjer for håndtering av stedfestet informasjon om biologisk
mangfold, utgitt av Direktoratet for naturforvaltning i mars 2009.
Frist for uttalelse er 1. desember 2015.
Bakgrunn
Utgangspunktet er at all informasjon om biologisk mangfold som finnes hos offentlige etater
skal være tilgjengelig for enhver. I enkelte tilfeller er det imidlertid behov for å begrense
tilgangen til stedfestet informasjon om bestemte arter, fordi innsyn i informasjonen kan lette
gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan skade sårbar natur.
Det organ som mottar en begjæring om innsyn, skal selv ta stilling til innsynskravet på konkret
og selvstendig grunnlag. For mange arter vil imidlertid de samme truslene være tilstede
uavhengig av hvem som retter krav om innsyn, og uavhengig av i hvilken del av landet dataene
knytter seg til. Formålet med nasjonale retningslinjer er å bidra til lik og konsekvent
behandling av sensitiv informasjon om bestemte arter. Når nye retningslinjer er fastsatt vil
disse være veiledende, og ikke juridisk bindende.
Gjeldende retningslinjer, fra Direktoratet for naturforvaltning i 2009, anbefaler skjerming av
definerte typer informasjon for 23 arter. I tillegg til fjellrev, dverggås, sædgås og lappfiskand,
omfatter dette reir, hi og ynglelokaliteter til rovdyr, rovfugler og ugler. Ved utarbeidelse av
forslag til reviderte retningslinjer har direktoratet vurdert behovet for skjerming av sensitive
opplysninger for til sammen 35 arter fordelt på 1 lav, 1 musling, 7 karplanter, 21 fugler og 5
pattedyr.
Forslaget innebærer skjerming av sensitive opplysninger for 23 arter (vedlegg 3). Skjermingen
foreslås gradert ved 3 ulike tilgangskategorier, med klare rettigheter og oppgaver knyttet til
innsyn og import/eksport av data. For de arter hvor sensitive opplysninger skjermes, vil det
tilrettelegges for en passordbasert løsning for forvaltningsorganer med særskilt behov for
detaljerte opplysninger. I tillegg er artsopplysningene tilgjengelig for enhver ved et åpent
maskert innsyn. Størrelsen på maskeringsrutene er tilpasset skjermingsbehovet for den enkelte
art.
For 5 arter foreslås en særlig streng skjerming som vil bli håndtert av fylkesmannen og
Miljødirektoratet gjennom nærmere spesifiserte ordninger.

Avveining av behov for innsyn opp mot behov for skjerming
Tilgang til kunnskap om artsinformasjon er en forutsetning for å kunne forvalte naturen i tråd
med forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5, og kravet til kunnskapsgrunnlag i § 8.
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Tilgjengelig detaljert artsinformasjon er nødvendig både for arealplanlegging, og for å
forhindre utilsiktet nedbygging og forstyrrelse av truede og sårbare arter. Retten til innsyn er
lovfestet både i offentleglova og i miljøinformasjonsloven.
På den annen side gir offentleglova i § 24 tredje ledd unntak «… for opplysningar når unntak er
påkravd fordi innsyn ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld
opplysningar der unntak er påkravd fordi innsyn ville (…) lette gjennomføringa av handlingar
som kan skade delar av miljøet som er særleg utsette, eller som er trua av utrydding.
Hvert år avdekkes flere tilfeller av ulovlig uttak av rovvilt, plyndring av reir, eller annen ulovlig
virksomhet rettet mot truede og sårbare arter. For å begrense trusselen fra slik ulovlig
virksomhet kreves skjerming av sensitive opplysninger om noen arter.
En annen negativ effekt ved full åpenhet om sensitiv informasjon er faren for redusert tilgang
til data fra private aktører som innhenter og innehar detaljert data, særlig om hekkelokaliteter
for rovfugl. Faren for redusert tilgang til data fra disse kildene er trukket inn som et element i
risikovurderingene. Noen av de vurderte artene er i særklasse når det gjelder diskresjon internt
i innsamlermiljøene. Det er grunn til å tro at en mer liberal praksis i forhold til disse artene vil
kunne utløse en tillitssvikt som gir negative reaksjoner for datatilgangen for flere arter enn de
vurderte.
Det er viktig å merke seg at det offentlige ikke har mulighet til å motta artsdata beheftet med
klausuler om taushetsplikt. Retten til innsyn reguleres av offentleglova og
miljøinformasjonsloven, uavhengig av på hvilken måte det offentlige har anskaffet kunnskapen,
og uavhengig av hvilke «avtaler» som er inngått om hemmelighold av dataene.

Metode
Direktoratet har foretatt en risikovurdering for et utvalg av arter. Det er identifisert 6 ulike
trusler; forstyrrelse, plyndring, bevisst ødeleggelse, nedbygging etter planprosess, lovlige
inngrep uten plankrav, og redusert tilgang til nye data. For hver av truslene er det vurdert hvor
stor sannsynlighet det er for at de inntrer, og hvor negativ konsekvens det vil medføre om de
inntrer. Det er gjort risikovurderinger ved åpent innsyn, ved åpent maskert innsyn og ved
tilgangsbegrenset presis informasjon.
Ved vurdering av risiko ved åpent maskert innsyn er det valgt maskeringsruter av varierende
størrelse. For snøugle vil man ved åpent innsyn f.eks. se at det innenfor en rute på 64 x 64 km
er hekkelokalitet for arten, mens tilsvarende maskeringsrute for f.eks. lappugle er 2 x 2 km.
Maskeringsrutene tilordnes automatisk ut fra et nasjonalt rutenett, mens størrelsen på rutene
er valgt av Miljødirektoratet.
Selv om risikovurderingen gir en god systematikk til vurdering av risikofaktorene, er kunnskapen
om de konkrete truslene svært begrenset for mange arter. Særlig er kunnskapen om omfang og
konsekvenser av forstyrrelser og plyndring begrenset. Dermed er det et stort element av skjønn
i vurderingene. Risikoen er vurdert både i forhold til bestandsmessige konsekvenser og av
hensyn til å begrense skadelige og straffbare enkelthendelser. Mulige negative
bestandskonsekvenser er tillagt størst vekt i analysene.

Maskering av data
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For alle arter er det mulig å etablere et kartbasert innsyn som er åpent for alle brukere.
Lokaliteter som bør skjermes blir maskert med ruter av varierende størrelse. Maskeringsrutene i
risikovurderingene har størrelse på 1x1 km, 2x2 km, 4x4 km og videre til største benyttede
maskeringsareal på 64x64 km. I endelig løsning vurderes dette begrenset til alternativene 2x2,
4x4, 8x8, 16x16 og 64x64 km.
Graden av reell maskering vil imidlertid avhenge sterkt av plassering i forhold relevante
biotoper for artene. Særlig maskeringsflater med mye sjø eller ferskvann kan gi begrenset
beskyttelse av informasjonen. Det kan derfor være aktuelt å gå inn med manuell overstyring i
noen helt bestemte tilfeller.

Foreslått løsning for tilgangsbegrensning
Det foreslås en differensiert tilgang til informasjon om sensitive opplysninger, definert ved
3 tilgangskategorier med tilhørende rettigheter og oppgaver knyttet til dataflyten;
allmenheten, offentlig forvaltning i sin alminnelighet, og særskilt utpekte
forvaltningsorganer. De enkelte kategoriene er spesifisert i vedlegg 2.
1. Allmenheten gis åpent innsyn, hvor detaljerte opplysninger om sensitiv informasjon som
reir, hi m.m. er skjult bak maskeringsruter av varierende størrelse.
2. Offentlig forvaltning gis tilgang til presis informasjon gjennom en passordbeskyttet
innsynsløsning. Tilgang begrenses til organets virkeområde, og det legges til rette for
videreformidling av nøyaktige data til grunneiere, tiltakshavere m.v.
3. For de mest kritiske artene (kategori C) foreslås krav om særskilte avtaler med
Miljødirektoratet eller fylkesmannen for tilgang til detaljerte lokaliseringsdata.

Høringsinnspill
Direktoratet ønsker høringsinstansenes kommentarer til det foreslåtte artsutvalget. Det
anmodes om begrunnede innspill til arter som bør skjermes i tillegg til de foreslåtte, og
eventuelle begrunnede synspunkt på hvorvidt maskeringsrutene for åpent innsyn for enkelte
arter bør utvides eller innskrenkes. For flere ugler og rovfugler innebærer de foreslåtte
maskeringsrutene en betydelig reduksjon i skjerming av hekkelokaliteter i forhold til dagens
tilgjengelige innsynsløsninger. For disse artene anmodes om innspill på eventuelle forventede
konsekvenser av maskeringsruter for åpent innsyn på f.eks. 16 x 16 km eller større. Direktoratet
ber også om eventuelle begrunnelser for hvorfor sensitive artsdata knyttet til de foreslått
skjermede artene ikke bør unntas offentlighet.
Frist for høring er 1. desember 2015.
Kontaktperson: Nils Kristian Grønvik (nils.kristian.gronvik@miljodir.no) tlf.48161951

Vedlegg:
1. Forslag til nye «Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata»
2. Tilgangskategorier for sensitive artsdata
3. Vurderte arter (oversikt og artsspesifikke vurderinger)
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Forslag til r etningslinjer
for håndtering av sensitive artsdata
1 Formål og målgruppe
Formålet med retningslinjene er å rettlede forvaltningsorganer på miljøvernområdet om
håndtering og utlevering av sensitiv informasjon om biologisk mangfold. Retningslinjene skal
samtidig bidra til ensartet praksis mellom de ulike organ under stat og kommune. Retningslinjene
dekker både konkrete innsynsbegjæringer og tilrettelegging av innsynsverktøy med eller uten
adgangsbegrensning.
Det er et mål at retningslinjene legges til grunn for praksisen også hos parter som ikke er bundet
av regelverket innenfor offentlig forvaltning.
Utgangspunktet er at all informasjon om biologisk mangfold som finnes hos de ulike offentlige
etater skal være tilgjengelig for enhver. I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å
begrense tilgangen til stedfestet arts inf ormasjon. Dette er særlig aktuelt når innsyn i
informasjon en kan lette gjennomføring av straffbare handlinger, eller lette handlinger som kan
skade sårbar natur. Slik informasjon omtales heretter som sensitive opplysninger .
Det organ som mottar begjæring om innsyn skal avgjøre dette konkret og selvstendig.
Retningslinjene er derfor veiledende, og ikke rettslig bindende for den som tar stilling til en
begjæring om innsyn. For mange arter vil imidlertid de samme truslene være tilstede uavhengig
av hvem som r etter krav om innsyn, og uavhengig av i hvilken del av landet dataene knytter seg
til. Nasjonale retningslinjer vil derfor bidra til lik og konsekvent behandling av begjæringer om
innsyn for de enkelte artene.

2 Lovgivning
Retten til kunnskap om miljøets til stand og virkninger av naturinngrep er sikret gjennom
grunnlovens § 112, som ble tilføyd ved grunnlovsvedtak 25. mai 1992. Innsynsretten er nærmere
regulert i lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd
(offentleglova) og i lov 9. mai 2003 nr. 31 om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige
beslutningsprosesser av betydning for miljøet (miljøinformasjonsloven). Rett til innsyn i saker
man er part i reguleres i tillegg av lov 10. februar 1967 nr. 2 om behandlingsmåt en i
forvaltningssaker (forvaltningsloven).
Lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) sikrer
gjennom § 8 at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal bygges på vitenskapelig
kunnskap om miljøet.
Offe ntleglova regulerer retten til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register.
Lovens formål er «…å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for
slik å styrkje informasjons - og ytringsfridommen, den demokratiske deltaki nga, rettstryggleiken
for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta. Lova skal òg leggje til rette
for vidarebruk av offentleg informasjon , jf. § 1».
Hovedregelen i lovens § 3 er at alle kan kreve innsyn. Innsynskravet må gjelde en bestemt sak
eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art, jf. lovens § 28 andre ledd. I tillegg kan det
kreves innsyn i en journal eller lignende register.
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I lovens kapittel 3 er det gitt en r ekke unntak fra innsynsretten. Særlig aktuelt for stedfestet
miljøinformasjon er unntaket i lovens § 24 tredje ledd;
«Det kan gjerast unntak frå innsyn for opplysningar når unntak er påkravd fordi innsyn
ville lette gjennomføringa av straffbare handlingar. Det same gjeld opplysningar der
unntak er påkravd fordi innsyn ville utsetje enkeltpersonar for fare, eller lette
gjennomføringa av handlingar som kan skade delar av miljøet som er særleg u tsette,
eller som er trua av utrydding.»
Under pkt. 5 nedenfor gis nærmere retningslinjer for hvilke arter og opplysninger som generelt
bør unntas offentlighet i medhold av unntaksregelen i § 24 tredje ledd.
Miljøinformasjonsloven regulerer retten til inf ormasjon om faktiske opplysninger og vurderinger
om miljøet , og faktorer som påvirker eller kan påvirke miljøet. I motsetning til offentleglova kan
det etter miljøinformasjonsloven begjæres innsyn i miljøinformasjon som det offentlige besitter
uten at dett e er knyttet til et bestemt dokument , sak, journal eller register.
Lovens formål er «… å sikre allmennheten tilgang til miljøinformasjon og derved gjøre det
lettere for den enkelte å bidra til vern av miljøet, å verne seg selv mot helse- og miljøskade og
å påvirke offentlige og private beslutningstakere i miljøspørsmål. Loven skal også fremme
allmennhetens mulighet til å delta i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet. »,
jf. § 1.

I likhet med offentleglovaer hovedregelenat enhverhar rett til å få miljøinformasjonfra et
offentlig organ,med mindre loven ikke gir unntak fra informasjonsretten,jf. § 10.
Den aktuelle unntaksregelen for sensitiv miljøinformasjon er lovens § 11 før ste ledd nr 1 og 2:
(1) Krav om miljøinformasjon kan avslås dersom det er et reelt og saklig behov for det i
det enkelte tilfelle og informasjonen eller dokumentet informasjonen finnes i, kan
unntas fra offentlighet i medhold av offentleglova.
(2) Ved vurderinge n av om det foreligger reelt og saklig behov etter første ledd skal de
miljø - og samfunnsmessigeinteressene som ivaretas ved å utlevere informasjonen,
veies mot de interessene som ivaretas ved et avslag. Dersom de miljø - og
samfunnsmessigeinteressene vei er tyngst, skal informasjonen utleveres.
Under pkt.5 nedenfor gis nærmere retningslinjer for hvilke arter og opplysninger som generelt
bør unntas offentli ghet i medhold av bestemmelsen.

3 Krav om innsyn
Når noen krever innsyn i en bestemt sak etter offentl eglova eller i nærmere bestemt
miljøinformasjon etter miljøinformasjonsloven, skal det organet som mottar kravet avgjøre
dette konkret og selvstendig. Dersom krav om innsyn avslås etter offentleglova skal avslaget
være skriftlig og vise til den bestemmelsen som gir grunn for avslaget, herunder hvilket ledd,
bokstav eller nummer i bestemmelsen, jf. offentleglova § 31. Avslås et krav om innsyn etter
miljøinformasjonsloven skal også avslaget være skriftlig og vise til den bestemmelsen som er
grunnlag for avslaget. Det skal samtidig gis en kort begrunnelse for avslaget, jf.
miljøinformasjonsloven § 13 (4).
Det må foretas en objektiv vurdering av om innsyn vil lette gjennomføring en av straffbare
handlinger , eller lette gjennomføring en av handlinger som kan skade del er av miljøet som er
særli g utsatt , eller som er tru et av utrydding. Utlevering av opplysninger kan også nektes dersom
opplysningene gjelder data i andre land, som kan medføre fare for at skadelige eller straffbare
handlinger begås i utlandet.

Retningslinjer for håndtering av sensitive artsdata – forslag til ekstern høring
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Dersom forvaltningsorganet finner at opplysningene vil lette slike handlinger må det i tillegg
vurderes om nektelse av innsyn er påkrevd. I denne vurderingen må det vurderes hvorvidt det er
en reell risiko for at informasjonen vil bli brukt i forbindelse m ed slike handlinger.
Det er ikke avgjørende hva som eventuelt oppgis som grunn for at man ønsker innsyn. Det skal
heller ikke legges vekt på hvorvidt den som har gitt kunnskapen til forvaltningsorganet har
uttrykt et ønske om at informasjonen holdes hemmel ig.

4 Miljøinfo rmasjon som gjøres allment tilgjengelig
I tillegg til å besvare forespørsler om miljøinformasjon har forvaltningsorganene en selvstendig
plikt til å tilgjengeliggjøre miljøinformasjon. Av miljøinformasjonsloven § 8 følger:
«Forvaltningsorganer som nevnt i § 5 første ledd bokstav a skal på et overordnet nivå ha
miljøinformasjon som er relevant i forhold til sine egne ansvarsområder og funksjoner,
og gjøre denne informasjonen allment tilgjengelig.»
Lovbestemmelsen betyr at forvaltningsorganer har en selvstendig plikt til å ha og gjøre
tilgjengelig miljøfakta om påvirkningen av miljøet fra egen samfunnssektor og om forvaltningens
oppgaver på et overordnet nivå. Utvikling og ajourhold av informasjonssystemer vil være et
kontinuerlig arbeid , og hva som til enhver tid er gjort tilgjengelig vil variere.
Miljøinformasjon som gjøres allment tilgjengelig gjennom nettsider kan begrenses ved at sensitiv
informasjon skjermes, jf. miljøinformasjonsloven § 11. Vilkårene for å unnta informasjon fra
offentlighe t er de samme som ved vurdering av konkrete begjæringer om innsyn. Dette er gjort
gjennom en risikovurdering av relevante arter (se nedenfor).

5 Sensitiv i nformasjon som bør unntas offentlighet
Det stilles strenge krav til hjemmel og begrunnelse for unntak av retten til innsyn. Det skal ikke
unntas mer informasjon enn det unntaksgrunnen tilsier. Spørsmål om unntak må vurderes
konkret under hensyn til den allmenne interesse i offentliggjøring. Dette innebærer bl.a . at selv
om tilfellet faller inn under en hje mmel i offentlighetsloven som gir adgang til å unnta
opplysninger fra offentlighet, følger det av prinsippet om meroffentlighet og ulovfestet rett at
man også må vurdere konkret om det er et reelt og saklig behov for å unnta opplysningene i det
enkelte til fellet.
Hjemmelen for å unnta fra offentlighet miljøinformasjon som vil kunne brukes til skade for
miljøet , er ment å være en sikkerhetsventil for å beskytte helt spesielle og truede miljøverdier .
Dette kan for eksempel være informasjon om voksesteder for truede eller sjeldne planter, og om
hekkesteder, hi, ynglesteder og lignende for bestemte arter eller bestander.
Det avgjørende for behovet for beskyttelse er ikke artens formelle rettslige status, men om den
faktisk sett er spesielt utsatt eller truet. Bruken av unntaksmuligheten må vurderes konkret både
etter informasjonens innhold og situasjonen. Det må dreie seg om for eksempel sjeldne arter
som er etterstrebet av samlere, eller lokaliteter som kan være utsatt for miljøkriminalitet eller
er spesielt sårbare for forstyrrelse r fra mennesker. Som forstyrrelser anses ikke bare handlinger
hvor hensikten er å forstyrre, men også handlinger som f.eks. nærgående fotografering eller
observasjon av fugler på hekkeplassen. For å kunne nekte å gi ut informasjon må det foreligge en
reell risiko for at informasjonen vil kunne brukes på en slik måte at den er til skade for miljøet.
Det er imidlertid ikke et vilkår for unntak at personen som begjærer innsyn mistenkes for å ville
misbruke opplysningene. For eksempel kan sensitiv informasjon nektes utlevert til en journalist
dersom det er grunn til å tro at offentliggjøringen kan lette gjennomføringen av
faunakriminalitet.
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6 Utlevering av sensitive oppl ysninger uten at informasjonen
gjøres offentlig
Sensitive opplysninger som kan unnta s fra offentlighet kan likevel utleveres ved særskilt behov.
Opplysningene gis da begrenset offentlighet . Særlig aktuelt er dette for grunneiere,
tiltakshavere, parter i plansaker eller rådgivere på vegne av de nevnte . Sensitive opplysninger
kan da gis til bestemte personer, offentlige instanser, rådgivings- og kartleggingsfirma med mer,
eventuelt på vilkår om at sensitiv informasjon ikke gis videre.
Å sette vilkår for utlevering av opplysninger vil særlig være aktuelt der opplysningene gis til
privatpersoner og private foretak . I de tilfeller et offentlig organ gis innsynsrett i sensitive
miljødata bør slike avtaler eller vilkår for innsynsretten benyttes i begrenset omfang. Det finnes
likevel arter der retningslinjene ut fra den artsspesifikke risikovurderingen beskriver løsninger
som nødvendiggjør begrenset utveksling av data også mellom offentlige organer.

7 Artsdata med klausul om ikke -offentliggjøring

fra kilden

Det finnes eksempler på at artsdata er beheftet med klausuler, for eksempel at data er gitt til
forvaltningen under forutsetning av/avtale om at de ikke skal offentliggjøres. I forhold til
offentleglova sine bestemmelser kan ikke en person ved å ta forbehold om fortrolig behandling
av et dokument som sendes til f orvaltningen bestemme at dokumentet skal unntas offentlighet.
Forvaltningsorganet må på selvstendig grunnlag vurdere om det er hjemmel til å unnta
dokumentet eller opplysningene fra offentlighet. Forvaltningsorganet bør derfor avstå fra å inngå
slike avtal er, selv om informasjonen i seg selv er interessant eller viktig.

8 Artsdata som bør unntas offentlighet
Vurderingene av ulike generelle behov for hemmelighold er gjort gjennom en risikovurdering for
relevante arter. Disse vurderingene er grunnlaget for både utpeking av aktuelle arter og
bestemmelse av grad av begrenset innsyn for disse. Konklusjonene gjelder inntil revisjon av disse
retningslinjene.
Følgende 23 arter er definert som sensitive:
Laver: Trønderlav
Fugl: Hubro, Snøugle, Lappugle, Slagugle, Dverggås, Lappfiskand, Vepsevåk, Fjellvåk,
Myrhauk, Hønsehauk, Sivhauk, Kongeørn, Fiskeørn, Havørn, Lerkefalk, Jaktfalk,
Vandrefalk
Pattedyr: Fjellrev, Ulv, Jerv, Brunbjørn, Gaupe

Vedlegg:
1.
2.
3.

Tilgangskategorier for sensitive artsdata
Vurderte arter : Oppsummering m/ med foreslått maskeringsnivå og risikobeskrivelse
Risikobeskrivelse for 35 vurderte arter m/anbefalt skjermingsstatus
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Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering av Moøya 16 mfl. Støren

Dokumenter i saken:
1 I Forespørsel om forhåndsvurdering av detaljregulering Moøya Hugaas Entreprenør
Støren
2 S Forhåndsvurdering - Forespørsel om detaljregulering av Moøya 16
mfl. Støren

Saksopplysninger
Midtre Gauldal kommune har mottatt søknad om forhåndsvurdering av privat planforslag for
Moøya 16 på Støren. Søker er Hugaas Entreprenør, v daglig leder Frank Robert Hanshus.
Hugaas Entreprenør Konsern er lokalisert på Moøya og består av 5 datterselskap; Hugaas
Entreprenør AS, Farmprodukter AS, Støren Stål AS, Front Tech AS og Front Energi AS. Til
sammen har disse en budsjettert omsetning på 353 mill. kr. i 2015.
Konsernet har et kontinuerlig behov for overnattingskapasitet til sine prosjektarbeidere som jobber
på anlegg og i produksjonsbedriftene. Pr. i dag er behovet løst via midlertidig ordning – brakkerigg
på Lundamo. Den midlertidige godkjennelse på 2 år i Melhus kommune går ut på nyåret 2016.
Konsernet ønsker nå å ha langsiktige løsninger for sine medarbeidere, som tilfredsstiller de kravene
som er gitt fra Arbeidstilsynet og i forhold til sitt eget HMS-arbeid.
Konsernet bygger et nytt kontorbygg på Moøya. Dette vil frigjøre dagens kontorlokaler i 2e etasje i
eksisterende bygg på Moøya 16. Man ser for seg at disse kontorene kan omdisponeres til
overnattingsrom. På den måten vil det kunne etableres 19 overnattingsrom på ca. 10 m2. Det skal i
tillegg etableres felles oppholdsrom og sanitære forhold på stedet kan benyttes. Det påpekes videre
at ombyggingen må ta hensyn til brannkrav, luftvolum og vindusfasiliteter.
Hugaas mener at etterspørsel etter slike næringslokaler er marginalt. I og med at de eier disse
lokalene selv, vil de ha et stabilt tilbud til sine medarbeidere, noe som også vil virke gunstig inn på
konsernets omdømme og seriøsitet.
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Hugaas ser for seg å detaljregulere flere parseller fra nordvestlig til sørøstlig retning, innebefattet
følgende gårds- og bruksnummer: 45/379, 45/176F6 og 2/33 – grunneier er Midtre Gauldal
kommune. De viser for øvrig hvordan problemstillingen er løst i andre deler av landet, hvor det er
og har vært behov for enkle overnattingsløsninger for prosjektmedarbeidere.
Til støtte for sin søknad har Hugaas Entreprenør lagt ved planskisse og forslag til bestemmelser,
samt tegning av bygget. Det vises i sin helhet til vedlagt materiale til denne saken.

Vurdering
Omsøkt område omfattes av reguleringsplan for Moøya PlanID1989002, hvor arealene her i sin
helhet er avsatt til Næring/Industri med en utnyttingsgrad på 40 %. Dette formålet er i
utgangspunktet ikke forenlig med «bosetting», uansett om bosettingen er av mindre omfang, slik det
her søkes om. For bygningsmyndigheten er det ikke relevant hvilke type folk som vil være en del av
døgnoppholdet – loven skiller ikke mellom dag- og nattopphold. I dette tilfelle er disse arealene på
Moøya avsatt til de tyngste typene næring, nemlig industriell virksomhet.
Rådmannen har forståelse for at Hugaas ønsker å utnytte egen kapasitet mest mulig før en søker
løsninger utenfor egen eiendom. Det er ikke tvil om at Hugaas er en betydelig markedsaktør og
genererer positiv verdiskapning for lokalsamfunnet og kommunen i sin helhet. Ønske om å heve
egen omdømme og systematisk øke kvaliteten på arbeidsmiljø m.m. er forståelig og antakelig
nødvendig. Rådmannen presiserer imidlertid at økonomisk gevinst av tiltaket ikke er et tema som
tillegges vekt ved planbehandlingen.
At Hugaas nå ønsker om å regulere Moøya 16 og tilgrensende parseller, er i seg selv positivt.
Foreliggende skisse viser imidlertid løsninger som ikke nødvendigvis er å anbefale. Spørsmålet som
behandles i denne saken er om Hugaas får aksept til å gå i gang med regulering forutsatt at de kan
huse en anleggsrigg for døgnopphold for sine medarbeidere.
Rådmannen gjør oppmerksom på at regulering av bosettingen innenfor et næringsområde, kun kan
styres gjennom konkrete og stramme bestemmelser. Det er derfor ikke umulig å styre opphold for
mennesker til kun å innbefatte arbeidsfolk. Det kan ikke og vil aldri i framtiden kunne tillates å huse
annen type bosetting, f.eks. flyktninger, skoleungdom eller andre type kortvarige husbehov for
mennesker.
Det vil i løpet av kort tid og nærmeste årene være et behov for å huse en del anleggsarbeidere i
forbindelse med E6-utbyggingen. Hugaas nevner dette i sin søknad underforstått at de kan ta imot
ekstern innkvartering. Hugaas har sett for seg løsningen i et 10-årsperspektiv når det gjelder egne
arbeidere og 5 år forøvrig. Hvis Hugaas får aksept for regulering med formålet anleggsrigg – som i
dette tilfelle omhandler bruksendring fra kontor til hybler og tilhørende fasiliteter – vil Rådmannen
anbefale å sette en frist på 5 år i første omgang men med mulighet å forlenge etter en fornyet
søknad.
Rådmannen anbefaler at Hugaas igangsetter privat reguleringsplan for arealene på Moøya 16 og
tilgrensende parseller. Det presiseres imidlertid at vedlagt forslag til reguleringsplan inkl.
bestemmelser ikke er et bindende dokument pr. idag. Det er kun å oppfatte som en skisse. Privat
detaljregulering må gjennom ordinære lovpålagte prosesser, herunder oppstartsmøte, kunngjøring
om oppstart, 1e-gangsbehandling med utlegging til offentlig ettersyn. Hugaas har selv utarbeidet en
kort framdriftsplan.
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Byggeteknisk er det ikke problematisk at deler bruksendres til hybler. Prosjekteringen videre må
selvsagt følge alle tekniske krav i byggesaksforskriften, herunder brannkrav, rømningsveier,
oppholdsrom, lysinngang mv.
Planmyndigheten må ha særskilt fokus på uteområdet og tilstrekkelige parkeringsløsninger.
Hugaas påpeker at de vil søke om midlertidig dispensasjon fram til en godkjent og juridisk bindende
reguleringsplan foreligger. Rådmannen anbefaler at hvis planmyndigheten gir aksept for igangsetting
av privat plan, kan de foreliggende dokumentene i denne saken sammen med saksframlegget her,
sendes på høring umiddelbart. Hugaas må da sende nabovarsel til berørte parter.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune anbefaler at Hugaas Entreprenør utarbeider privat regulering av
detaljplan for arealene som skissert i søknaden, datert 6.10.2015.
Begrunnelse er at de omsøkte arealene i dag ikke er detaljregulert og at ønsket bruksendring i
eksisterende bygning er av slik omfang og konsekvens at dette krever detaljplan.
Vedtak fattes i medhold av plan- og bygningslovens § 12-11.
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8.0

Reguleringsbestemmelser

Vedtatt i Midtre Gauldal Kommunestyre …………. , sak …………..
§1
GENERELT
Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart rev. ……………
Formålet med reguleringen er å videreutvikle området for næringsvirksomhet.
Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens § 12-5 og 12-6 inndelt i følgende reguleringsformål:
PBL § 12-5
nr. 1

Bebyggelse og anlegg
- Industri
- Kontor/Industri
- Forretning/Kontor/Industri

nr. 2

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Kjøreveg
- Gang/sykkelveg
- Annen veggrunn – grøntareal

PBL § 12-6

Hensynssoner
- Sikringsone – Frisikt

§2

FELLESBESTEMMELSER

2.1

Planen viser tillatt arealbruk. Som grunnlag for utbygging innenfor byggeområdene skal det for
hvert søknadspliktige tiltak utarbeides en detaljert situasjonsplan for de bygninger og anlegg som
ønskes utført. Det kan også kreves tilleggsdokumentasjon i form av utomhusplan, terrengsnitt,
oppriss, perspektivtegninger m.v. Kommunen skal ved behandling av byggesøknaden se til at
bebyggelsen for en god form og materialbehandling.

2.2

Bygninger skal plasseres innenfor byggegrensene som vist på plankartet.

2.3

Det skal minimum opparbeides èn biloppstillingsplass pr. 100 m2 bruksareal næringsbygg. I
tillegg må det være sikret tilstrekkelig laste- og losseareal med tilliggende manøvreringsareal for
tunge kjøretøyer i den utstrekning en virksomhet krever dette.

2.4

Tekniske enheter for energiforsyning, renovasjon og lignende tillates plassert innenfor
planområdet.

2.5

Utendørs støynivå fra industriområdet ved støyfølsom bebtyggelse skal ikke overskride 55 Lden
på dag uten impulslyd, og 50 L den med impulslyd. I nattperioden kl. 23 – 07 skal støynivå ikke
oveskride 45 Lnight, 60 L5AS, jfr. gul sone i retningslinjer for støy T-1442.

2.6

Det skal generelt tilstrebes god tilgjengelighet i hele planområdet for alle brukere. Krav gitt i
Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven om universell utforming skal legges til grunn.

2.7

Dersom en i tilknytning til gravearbeider i området kommer i kontakt med noe av arkeologisk
interesse skal Fylket varsles, jfr. Kulturminnelovens § 8.
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Reguleringsplan Sveggen Næringspark

2.8

Det kan inngås utbyggingsavtale i samsvar med Plan- og Bygningslovens kap. 17 for
opparbeiding av infrastruktur som vei, vann og avløpsanlegg i tilknytning til og innenfor
planområdet.

§3

OMRÅDE TIL BEBYGGELSE OG ANLEGG

3.1

Industri

3.1.1

Innenfor området BI (2) tillates det oppført bygninger for industribedrifter med tilhørende anlegg
og lager.

3.1.2

Tillatt bebygd areal, inklusive lagring under tak må ikke overstige 70% av tomtearealet

3.1.2

Maksimum gesimshøyde skal ikke overstige 20m fra gjennomsnittlig planert terreng.

3.2

Kontor/Industri

3.2.1

Innenfor området BKB (3) tillates det oppført bygninger for industribedrifter med tilhørende
anlegg, lager, kontor og servicefunksjoner. I servicefunksjoner inngår eksempelvis permanent
anleggsrigg med inntil 20 boenheter, velferdsfunksjoner, kantine mm.

3.1.2

Tillatt bebygd areal, inklusive lagring under tak må ikke overstige 60% av tomtearealet

3.1.2

Maksimum gesimshøyde skal ikke overstige 25m fra gjennomsnittlig planert terreng.

3.3

Kontor/Industri/Forretning

3.2.1

Innenfor området BKB (1) og BKB (4) tillates det oppført bygninger for industribedrifter med
tilhørende anlegg, lager og kontor. Det tillates også anlagt forretningsvirksomhet innenfor
områdene i byggenes 1 etasje.

3.1.2

Tillatt bebygd areal, inklusive lagring under tak må ikke overstige 60% av tomtearealet

3.1.2

Maksimum gesimshøyde skal ikke overstige 20m fra gjennomsnittlig planert terreng.

§4

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.1

o_SKV1 (Fv630) er regulert med 6m kjørebanebredde og 3m gang- og sykkelveg.
f_SKV2 er regulert med 5m kjørebanebredde.

4.2

Fri sikt for avkjørsler fra f_SKV2 skal minimum utgjøre en sikttrekant i nivå 0,5 m over
kjøreveiene på 20 x 20 m.

§6

HENSYNSSONER

6.1

Sikringssone - Frisikt I
Innenfor frisiktsonene skal det sikres frisikt i nivå 0,5m over kjørevegen.
2
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Saksframlegg
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Utvalg for næring, plan og miljø

Saksnr. 2015/2153-3
Utvalgssak
Møtedato
91/15
16.11.2015
Saksbehandler: Aril Røttum

Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr 106/2 og 110/2 søker Solfrid Fagerbekk

Dokumenter i saken:
1 I
Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr 106/2
og 110/2 - søker Solfrid Fagerbekk
2 U Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr 106/2
og 110/2 - søker Solfrid Fagerbekk
3 S Søknad om deling av jordbrukseiendom - driftsenhet - gbnr 106/2
og 110/2 - søker Solfrid Fagerbekk

Solfrid Fagerbekk
Solfrid fagerbekk

Saksopplysninger
Det søkes om samtykke til deling av landbrukseiendommen Grønset gbnr 106/2 og 110/2.
Begge eiendommene oppfattes som en og samme eiendom i landbrukssammenheng. Dette betyr at
det ene gbnr ikke kan selges uten at det er gitt samtykke til deling av eiendommen etter jordloven.
Eiendommen Grønset består av i alt 480 dekar i hht arealressurskartet AR5, herav 71 dekar
dyrkamark, 3 dekar innmarksbeite, 314 dekar skog, 84 dekar myr, 6 dekar annen jorddekt fastmark
samt tun på 2 dekar. I tillegg har landbrukseiendommen en andel i et fellesareal på 58 dekar.
Deler av eiendommen ligger ved Holmsløkkja 110/2 og Sommervold, mens 106/2 ligger ca 1,5 km
sør for Sommervold i Soknedal som blir nærmeste bosetting og nabo. Eiendommen har relativt ny
bolig fra midten av 1980 tallet, og driftsbygning tilpasset sau. Den ligger inntil Soknedal
statsallmenning. Dette gjør at det ligger spesielt godt til rette for å slippe sau direkte på beite i
allmenningen. Driftsbygningen er også relativt ny med betonggolv i etasjeskillet til 2. etasje som gjør
den anvendelig til ulike formål for eksempel kylling, ekstra lammingsplass og evt annen type næring
innen treforedling mm.
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Søkeren ønsker å fradele arealer fra eiendommen for salg til 2 naboeiendommer som beskrevet på
vedlagte kart. Dette betyr at nabo Terje Fagerbæk kjøper til sammen 130 dekar med dyrka mark,
beite og skogsmark, og Elin og Arve Mosbakken kjøper 41 dekar dyrka, beite og skogsmark samt
andel i et felleseie på ca 50 dekar. Det er skrevet kjøpekontrakt for disse ervervene.
Søkeren selger ikke parsellen med gårdsbebyggelsen på sørvestsida av vegen til Grønset samt
parsellen med Sommervold hyttefelt. Disse arealene utgjør til sammen i overkant av 300 dekar.
Parsellen med gardsbebyggelsen består av 13 dekar dyrka, 1 dekar innmarksbeite, 53 dekar skog og
43 dekar myr samt tunet. Parsellen med hyttefeltet består av ca 10 dekar myr og resten skog i
middels og lav bonitet. Dette innebærer at det skapes et mindre småbruk bestående av ca 13 dekar
jordbruksarealer og ca 295 dekar andre arealer. Denne eiendommen vil fremdeles være
konsesjonspliktig ved salg, men kommer under grensene for boplikt. Det er driveplikt på dyrkede
arealer. Denne plikten er knyttet til eier, men kan oppfylles ved langsiktig leiekontrakt.
Historikk
I 1999 godkjente kommunen søknad om oppdyrking av 46 dekar til fulldyrka jord. Dette er ikke
gjennomført. Eiendommen har omkring 150 dekar som er registrert som dyrkbare arealer på
kartene til skog og landskap. Dette er en betydelig ressurs som kan ses i sammenheng med
eiendommens plassering mht beiteressurser, og muligheter for utvikling av husdyrhold.
Søker ervervet eiendommen ved innvilgelse av konsesjon i sak 8/6 den 16.1.2006. 12.12.2008
godkjente kommunen at eiendommen ble bortforpaktet til datter Line Gylland. I LNT sak 328/08
innvilget kommunen fritak for personlig boplikt i 2 år til 1.10.2010. Kommunen anså boplikten for
oppfylt dersom eiendommen ble bebodd av datter fram til 1.10.2010.
Kommunen godkjente den 15.5.2014 jordleiekontrakt for 56 dekar dyrka og 2,5 dekar beite mellom
søker og Terje Fagerbæk. Denne gjelder jordbruksarealene på Grønset gbnr 106/2, og har gyldighet
i 10 år fra 1.1.2014. Arve Mosbakken leier resten av jordbruksarealet på eiendommen. I hht de
leiekontraktene som kommunen bruker, kan ikke eier si opp leieforholdet.
NPM – utvalget har tidligere uttalt at det kan gis samtykke til fradeling av romslige tun når jord- og
skogressursene selges til naboeiendommer som tilleggsjord. Det er også uttalt at alt av
landbruksarealer skal selges i slike saker.
Saken oppfattes som prinsipielt viktig og legges derfor fram for politisk behandling. Søknaden
behandles etter jordlovens § 12 først for å avklare de landbruksmessige forholdene før saken
eventuelt behandles etter plan- og bygningsloven.
Søkers begrunnelse
Søknaden begrunnes med at hun ønsker å opprettholde bosetting på gården og i området. Hun
ønsker videre å sikre fortsatt drift av dyrka mark og innmarks-/kulturbeite. Hun skriver videre at
hun har planer om å flytte tilbake til Grønset fra høsten av, og bo der for å utvikle alternativ
virksomhet på noe av gårdens arealer.
I tlf samtale den 20.10 har søkeren bekreftet at hun tilflyttet eiendommen igjen den 9. sept., og
samtykker i at kommunen setter vilkår om 5 årlig boplikt knyttet til delingsvedtaket.
Hun kan ikke se at delingen og påfølgende salg vil påvirke bosetting i området på noen negativ
måte. Delingen vil bidra til fortsatt bosetting både på Grønset og på de aktuelle brukene som får
kjøpe tilleggsarealer.
Rettslig utgangspunkt
Jordloven har som formål å legge forholdene slik til rette at jordviddene i landet med skog, jord og
fjell, og alt som hører til (arealressursene) kan brukes på den måten som er mest gagnlig for
samfunnet, og de som har yrket sitt i landbruket.
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Arealressursene bør brukes på en måte som gir en tjenlig og variert bruksstruktur ut fra
samfunnsutviklingen i området med hovedvekt på bosetting, arbeid og driftsmessige gode løsninger.
En samfunnsmessig bruk innebærer at det blir tatt hensyn til at ressursene skal disponeres ut fra
framtidige generasjoners sine behov for arealer.
Deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til landbruk skal godkjennes av kommunen. Det
skal legges vekt på om delingen legger til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur, og om
delingen fører til en driftsmessig god løsning.
Det skal vurderes om delingen vil føre til drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.
- Det skal i vurderingen ses på hvordan løsningen blir totalt både for avgiver og
mottakereiendommen, og ikke bare ha fokus på avgivereiendommen.
- Det skal bli lettere å dele fra tilleggsjord med tanke om at leiejord i større grad blir eiejord.
- Bosettingshensynet kan begrunne fradeling i større grad enn før.
Dersom de landbruksmessige hensynene taler for å avslå søknaden, kan tillatelse kunne gis dersom
delingen vil ivareta bosettingen i området.
Det er likevel ikke ønskelig at liberaliseringen skal føre til et svekket jordvern eller langsiktige dårlige
løsninger med hensyn til driftsgrunnlaget.

Vurdering
Søknaden gjelder fradeling av landbruksarealer til naboeiendommer som driver med
melkeproduksjon. Dette vil bidra til å sikre og samle ressurser som grunnlag for landbruksdrift for
nåværende og framtidige eiere på disse naboeiendommene. Det kan derfor sies at denne saken
legger delvis til rette for en tjenlig og variert bruksstruktur i dette området. Kommunen mener at
saken legger til rette for utvikling av bruk som er tjenlig for samfunnet i det området bruket ligger.
Den optimale løsningen ville likevel vært at hele ressursgrunnlaget ble solgt til nabobruk som
tilleggsjord.
Dyrka marka er bortleid på langsiktige leiekontrakter til de naboeiendommene som er tilbudt å
kjøpe tilleggsjord. Det er i stor grad ønskelig at aktive brukere blir eiere av leiejord.
Saksbehandlingen skal hindre at det oppstår enheter som er vanskelig å drive rasjonelt og
opprettholde som aktive bruk. Det er fortsatt driveplikt på den dyrkamarka som søkeren beholder
selv. Denne er bortleid på langsiktig avtale. Driveplikten er derfor oppfylt i dag. Dyrkamarka som
omsettes blir liggende noe perifert fra de brukene som erverver jord. Avstanden blir likevel innenfor
det som oppfattes som forsvarlig ut fra økonomiske- og driftsmessige praktiske forhold.
Dyrka marka som omsettes skal nyttes til grasproduksjon i et langsiktig perspektiv.
Delingen oppfattes derfor å føre til en driftsmessige tilfredsstillende god nok løsning. Vi kan heller
ikke se at delingen vil føre til vesentlig drifts- og miljømessige ulemper for landbruket på
eiendommen eller i området. Kulturlandskapet blir ivaretatt som i dag.
Ut fra en samlet vurdering mener kommunen at det kan gis samtykke til fradeling av
landbruksressurser fra eiendommen som omsøkt. Her er det spesielt vektlagt at det i distriktene er
viktig å legge til rette for en bruksstruktur som sikrer bosetting.
Økonomiske konsekvenser
Saken har ikke økonomiske konsekvenser for kommunen.
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Rådmannens innstilling
Midtre-Gauldal Kommune innvilger søknaden og samtykker i fradeling av landbruksarealer fra
eiendommen Grønset gbnr 106/2 og 110/2 som omsøkt med hjemmel i jordlovens § 12 til Terje
Fagerbæk og Elin og Arve Mosbakken i samsvar med vedlagte kart og kjøpekontrakter.
Det settes vilkår om personlig boplikt i 5 år f.o.m 1.1.2016 på gjenstående eiendom gbnr 106/2.
Det opprettes nye gbnr på de arealene som fradeles og selges. Ervervede parseller sammenføyes
med kjøpernes eiendommer.
Søknad om konsesjon for disse ervervene av landbruksarealene behandles administrativt.
Dette begrunnes med at kommunen vektlegger at søknaden ivaretar og styrker bosettingen i
området. Det at naboeiendommer får anledning til å kjøpe tilleggsjord som styrker deres
driftsgrunnlag oppfattes som en fordel med tanke på at leiejord i større grad blir eiejord.
Avgivereiendommen får mindre jordbruksarealer. I og med at det i dag eksisterer langsiktige
leiekontrakter på disse arealene, mener kommunen at det er bedre om leietakerne likevel får erverve
arealene. Landbruksinteressene på avgivereiendommen må derfor vike for hensynet til bosetting i
området. Arealressursene blir like godt vernet ved å legges til nabobruk.
Fradelingen vil gi en driftsmessig god nok løsning.
Det vil ikke skje vesentlige endringer i kulturlandskapet, og fradelingen vil ikke medføre vesentlige
uheldige drifts- og miljømessige ulemper for landbruket i området.
Partene er kjent med at omkringliggende arealer kan bli brukt til husdyrbeiting og
husdyrgjødselspredning.
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