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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.

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.

