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Saksopplysninger
Statens vegvesen har i februar varslet oppstart for mindre planendring for deler av ny E6
Vindåsliene – Korporals bru. Ny E6 må justeres på strekningen sør for og fram til Soknedal
sentrum. Dette er en følge av nye krav til vegstandard for strekningen. For tunnelløsningen nord for
Soknedal sentrum må det utarbeides en ny reguleringsplan.
I perioden siden planoppstarten, har Statens vegvesen hatt direkte kontakt med berørte
grunneierne, samt er det avholdt møter med statlige og regionale myndigheter. Kommunens utvalg

for Næring, plan og miljø er holdt løpende orientert. Statens vegvesen har også hatt åpne
kontordager i perioden.
Hovedmomentene i endringene er at veglinjen må prosjekteres med større kurvatur. Dessuten er
toplans-krysset forbedret slik at den er mindre arealkrevende og gir en forbedret løsning inn til
Soknedal sentrum. Dette muliggjør også en kollektivterminal med tilhørende parkeringsareal.
Planbeskrivelsen viser til endring i støyforholdene.
Det vises i sin helhet til vedlagt materiale for innhold i hva den mindre endringen går ut på.

Vurdering
Midtre Gauldal kommune er planmyndighet og har fra starten av gitt klare tilbakemeldinger om at
planendringen kan behandles som en mindre endring. Vurderingen om at dette er en mindre
endring ligger i at planens intensjon ikke endres. Det skal fortsatt bygges en vei og den vil i bare
mindre grad berøre annet areal. Planformålet er det samme, men formålsgrensene må justeres noe
for å gi plass til tekniske løsninger for både veitraseens kurvatur og en forbedret toplans-kryss.
På grunn av effektivisert arealbruk har Statens vegvesen på anmodning fra kommunen, lagt til rette
for et kollektivknutepunkt, som etter Rådmannens vurdering er en svært god løsning. Det er
spesielt sett på å ha nok parkeringsareal for framtidig pendling.
Statens vegvesen har videre hatt direkte kontakt med grunneierne og lagt opp til løsninger som ikke
forringer dyrket mark/ beiteareal særlig mindre enn ved den vedtatte planen for Vindåsliene –
Korporals bru. Det er viktig å merke seg at deler av det berørte landbruksarealet ikke varig
omdisponeres men tilbakeføres til LNFR-formålet.
Denne mindre endringen er lagt på høring av Statens vegvesen selv. Dette innebærer at Midtre
Gauldal kommune er en høringspart på lik linje med andre berørte. Etter at høringsperioden er
avsluttet skal imidlertid planendringen med eventuelt siste justeringer sendes Midtre Gauldal
kommune som planmyndighet for vedtak.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til høringsdokumentene. Saken legges fram for
NPM-utvalget til orientering.
Rådmannens innstilling
Midtre Gauldal kommune tar høringsutkastet Mindre endring av del av ny E6 Vindåsliene Korporals bru til orientering.

