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Saksopplysninger
Planprogrammet for E6 Garli – Prestteigen har sammen med oppstartsvarselet vært lagt ut for
offentligheten i perioden 28.januar til 2. mars 2015. I denne perioden har Statens vegvesen som
regulant og tiltakshaver avholdt et informasjonsmøte på Støren den 4. febr. 2015, samt avholdt et
lokalt møte den 25. febr. Statens vegvesen har i tillegg hatt åpne dager for publikum.
Kommunestyret selv har fattet eget vedtak i sitt møte den 2.3.2015 sak 21/15. Dessuten er det holdt
dialogmøter med sentrale høringsinstanser.
Statens vegvesen har laget en systematisk oversikt over innkomne merknader og innspill.
Oversikten er vedlagt denne saken i sin helhet. Innspillene går delvis på planprosessen og
utarbeidelse av planforslaget, delvis på selve planprogrammet som skal si noe om rammer for det
videre arbeidet.
Statens vegvesen har kort vurdert og kommentert innspillene, og deretter innarbeidet disse i revidert
planprogram.
Nye hovedmomenter er:
 Østlig alternativ A2, fra Løklia til Vindåsliene, samt kryss på strekningen, bør utredes
nærmere. Dessuten alternativ forslag til veglinje fra Steinlia og nordover forbi Garli.
 Forslag om å forlenge den nye Soknedalstunnelen sørover forbi Soknedal sentrum på
østsiden av Sokna.
 Forslag om to nye alternativ fra Korporals bru til Prestteigen, begge i det vesentlige på
østsiden av Sokna.

Vurdering
Planprogrammet omfatter hele E6 - strekningen i Midtre Gauldal kommune, unntatt fra Prestteigen
og fram til kommunegrensen mot Melhus. Det er derfor et oversiktlig og lettfattelig dokument som
er oversendt kommunen med anmodning om fastsettelse.
Planprogrammet er etter høringen endret slik at det er lagt opp til flere mulige løsninger som
vurderes i den videre planprosessen, jf. ovenfor nevnte punktene. Rådmannen vurderer dette til å
være en styrke for planarbeidet.
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 i NPM-utvalget for vurdering og anbefaling før det oversendes til
fastsettelse i Kommunestyret.

Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune fastsetter Planprogram for E6 Garli – Prestteigen.

Dette skjer i medhold av plan- og bygningslovens § 4-1.

