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Uttalelse- reguleringsplan - ny E6 mellom Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu
og Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen har mottatt ovennevnte reguleringsplan til uttalelse. Under følger innspill til planen
på Fylkesmannens ulike fagområder:
Overordnede kommentarer
Ny E6 Ulsberg-Vindåsliene skal gi bedre fremkommelighet og bedre trafikksikkerhet. Den planlagte
strekningen er 25 km lang, og av disse er 20 km planlagt som 4-felts motorvei med fartsgrense 110
km/t. Kostnadsreduksjoner og økt hastighet er årsaken til at reguleringsplanen på E6 på samme
strekning vedtatt i 2016 ikke realiseres.
I planbeskrivelsen opplyser følgende: «Det skal vurderes om reguleringsplanen oppheves for Rennebu
kommune når ny plan vedtas. For Midtre Gauldal kommune vil ny reguleringsplan erstatte forrige plan i
sin helhet.» Lenger ut i planbeskrivelsen står det at de vedtatte reguleringsplanene fra 2016 ikke skal
realiseres og dermed ikke inngår i 0-alternativet. Det vises også til at det legges opp til at den nye
reguleringsplanen erstatter gjeldende reguleringsplan fra 2016 for E6 i Rennebu og Midtre Gauldal
kommune. Vedtatt reguleringsplan innebar, som denne, store konsekvenser for Fylkesmannen som
landbruksmyndighet. Fylkesmannen legger derfor til grunn at gjeldende reguleringsplaner
oppheves, slik at det ikke blir to gjeldende landbruksarealkrevende reguleringsplaner for samme
strekning.
Landbruk
I denne prosessen utredes bare ett alternativ for ny E6. Fylkesmannens som landbruksmyndighet
kunne ønsket en tydeligere synliggjøring av de valg som er gjort for å redusere arealbeslaget av
dyrka mark, både midlertidig og permanent. Hovedinntrykk er likevel, både av tilsendt materiale og
dialogen underveis, at det er søkt å minimere arealbeslaget, særlig av dyrka mark, jfr. nasjonale
føringer for jordvernet. Til tross for dette medfører planen permanent omdisponering av 119 daa
fulldyrka, 6 daa overflatedyrka og 44 daa innmarksbeite, dvs. totalt 169 daa dyrka mark (ca. det
samme som vedtatt plan fra 2016). Videre medfører planforslaget midlertidig omdisponering av 84
daa fulldyrka og 14 daa innmarksbeite, dvs. totalt 98 daa.
I tillegg omdisponeres 383 daa dyrkbar jord permanent og 255 daa midlertidig. Omfang av varig
beslag av skogarealer er foreløpig beregnet til 2621 daa, mens midlertidig beslag er beregnet til 1775
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daa, jfr. konsekvensutredningen. Mesteparten av skogen som blir berørt er av lav og middels
bonitet. Den utstrakte beitebruken i området er godt tilpasset dagens E6, og det er innmarks- og
utmarksbeitearealer flere steder langs strekningen. Veianlegget vil legge beslag på store
utmarksarealer og ny E6 vil danne en barriere for vandring og fri ferdsel av husdyr på beite.
I følge planbeskrivelsen beholdes lokalveier og skogsbilveier i størst mulig grad som i dag, men flere
steder er skogsbilveiene lagt om for å begrense antall krysningspunkt på E6. Langs E6 blir det
etablert flere konstruksjoner i form av bruer, kulverter og to tunneler som gjør det mulig for vilt,
beitedyr, landbruksdrift og friluftsliv m.m. å krysse veien. Det ser også ut til å ha blitt lagt vekt på å
oppnå driftsmessig gode løsninger.
For landbruk vil planforslaget totalt sett ha middels negativ konsekvens, jfr. konsekvensutredningen.
Tiltaket vil ifølge planbeskrivelsen ha store negative konsekvenser for kulturlandskapet ved at det
bryter med dagens veinett og forringer lesbarheten mellom de registrerte kulturmiljøene og deres
kontekst. Enkelte kulturmiljøer i form av gårdstun og setre blir fjerna eller sterkt forringa. Veien vil
medføre inngrep i to naturbeitemarker, som også er verdifulle element i kulturlandskapet.
Planbeskrivelsen viser til at det skal utredes en smal fire-felts motorveg med fartsgrense 110 km/t,
slik at vegbredde blir 20 m i stedet for 23 m. Det ville vært en stor fordel for landbruket med smalere
veg og mindre omdisponering av landbruksarealer.
Med det omfanget av dyrka jord som berøres av vegtraseen har Fylkesmannen faglig råd om at det
lages en matjordplan i forbindelse med den landbruksfaglige utredningen. Matjordplanen vil bidra til å
sikre at det både blir gode prosesser knyttet til hvor jorda skal flyttes, og ikke minst at den tekniske
utførelsen av jordflyttingen blir vellykket, herunder at smitteproblematikk ivaretas.
I vedtatt planprogram er det et utredningskrav at det skal vurderes muligheter for å etablere
erstatningsareal for dyrka mark som går tapt, fortrinnsvis innenfor de berørte eiendommene, eller
annet egnet sted. I planbeskrivelsen pekes det på at etablering av erstatningsarealer på deponier i
utredningsområdet vil kunne redusere den negative konsekvensen, og at det er lagt vekt på å bidra
til mulig nydyrking som kompensasjon for tapt jordbruksareal. I konsekvensutredningen står det at
noen av deponiene som etableres kan vurderes å benyttes til å reetablere dyrka jord med matjord
som går tapt til veiformål. Det pekes også på nydyrking (av dyrkbar jord) med eventuell tilførsel av
ekstra matjord fra veianlegget som et mulig tiltak. Bestemmelsene sikrer imidlertid ikke at noen av
deponiene opparbeides til dyrka mark. Bestemmelsene sikrer bare at de reguleres til LNF-formål
(Rennebu) og at arealet skal benyttes til landbruk (Midtre Gauldal). Videre er det i bestemmelsene
angitt at områdene skal istandsettes, herunder jordslått og beplantet med stedegen vegetasjon.
Fylkesmannen har faglig råd om at bestemmelsene utformes på en måte som sikrer at aktuelle deponier
istandsettes til fulldyrka jord.
Med så store midlertidig berørte jordbruksarealer er det viktig at de blir håndtert på en god måte i
anleggsperioden, og at de deretter tilbakeføres og istandsettes til samme kvalitet som før tiltaket.
Midlertidig anleggs- og riggområder på dyrka mark vil ta produktive arealer ut av produksjon i hele
anleggsperioden og kan i tillegg føre til bl.a. kjøreskader og jordpakking, og at iblanding av pukk i
matjorda kan vanskeliggjøre tilbakeføring til landbruksproduksjon. Dette vil kunne gi reduserte
avlinger over mange år. De foreslåtte reguleringsbestemmelsene ivaretar stort sett disse forholdene
og det er positivt at det skal utarbeides en landbruksfaglig utredning som grunnlag for endelig
prosjektering.
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Fylkesmannen har faglig råd om i tillegg å ta inn følgende bestemmelse fra gjeldende plan: «For dyrka
mark som blir midlertidig berørt til kjøring og anleggsarbeid, skal det legges duk under pukk». Videre har
Fylkesmannen som landbruksmyndighet faglig råd om å ta inn bestemmelse som sikrer at potensialet for
den dyrkbare jorda som blir midlertidig berørt opprettholdes.
I uttalelse til oppstartsvarselet ble det opplyst at konsekvenser for arealer som er registrert som
Miljøfigur i Skog må utredes. Vi kan ikke se at dette er omtalt på tross at enkelte slike arealer blir
berørt. Hogst av nøkkelbiotoper kan gi berørte eiendommer problemer med framtidig leveranser av
tømmer fra eiendommene etter Norsk PEFC standard. Dette kan løses eksempelvis ved at det
foretas grunnerverv, alternativt at det etableres erstatningsfigurer, eller at figurene frigis av
sertifiseringsorganet (PEFC Norge/Allskog SA). Her oppfordres kommunen til å medvirke for å få til
gode helhetsløsninger.
Klima og miljø
Planforslaget sammenfaller vesentlig med arealer som tidligere er avklart i gjeldene reguleringsplan
for E6 Ulsberg – Vindåsliene fra 2016. Kommentarene knyttes derfor primært til nye grep i
planforslaget som avviker fra gjeldende plan.
På strekningen fra nordre tunnelportal på Ulsberg-tunnelen til Bjørkåsen fraviker veglinja gjeldene
reguleringsplan, og hvor ny veilinje legges på østsiden av Dovrebanen. Effekten av dette plangrepet
er redusert støyulemper ved Berkåk sentrum og bedre ivaretakelse av friluftslivskvalitetene rundt
Buvatnet. I et miljøperspektiv er dette positivt grep. Denne veglinjen gir også behov for færre bruer
og andre tekniske installasjoner på strekningen, og veilinjen fremstår som bedre landskapsmessig
tilpasset terrenget.
Betydelige arealer er avsatt til angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte
hovedformål (BAA-områder). Det er avsatt 12 BAA-områder som skal benyttes til deponi for
overskuddsmasser (masser av stubber og røtter, matjord, andre løse masser, steinmasser og
tunnelmasser, som vil forekomme i stort volum). De fleste BAA-områdene skal reguleres til LNFformål etter endt deponering, mens BAA1 og BAA9 skal etableres til næringsformål. Flere nye arealer
til næringsformål etableres ved nytt Berkåk-kryss.
BAA1 skal benyttes til lager, industri- og fabrikkvirksomhet, men det tillates ikke besøksintensiv
virksomhet. Fylkesmannen som miljømyndighet forutsetter at dette innebærer at det ikke skal
etableres vareutsalg av noe slag. BAA9 ligger i Berkåk sentrum og plasskrevende varehandel tillates.
Fylkesmannen som miljømyndighet minner videre om at alle BAA-områder må behandles etter
forurensningslovens bestemmelser før de eventuelt kan benyttes til angitte formål.
Rundt Berkåk sentrum og Berkåk-krysset avsettes det betydelige arealer til næringsformål. Type
næringer styres gjennom bestemmelsen, men Fylkesmannens faglige råd er å innføre rekkefølgekrav
som sikrer en gradvis utbygging av arealene. Eksempelvis kan BN3 og BN6 bebygges før BN1 og BN2,
og til slutt BN4 og BN5. Dette for å sikre en konsentrert utbygging.
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Konsekvensutredningen for naturmiljø vurderer den samlede konsekvens av planforslaget på
naturmangfold som middels negativ. Det er konstruksjoner ved kryssingen av Stavåa som i noen
grad vil påvirke naturtypen bekkekløft. Videre er det langs hele veistrekningen betydelig
myrområder og rikelig med hjortevilt. Ei rikmyr med C-verdi er registrert i planområdet. Viltgjerder
og -overganger er lokalisert i tråd med funn under feltregisteringene. Fiskeførende bekker vil bli ført
gjennom stikkrenner/kulverter med naturlig bunn og helning slik at fisken kan passere.
Fylkesmannen som miljømyndighet deler oppfatningen av at den samlede konsekvens av
planforslaget er middels negativ, og at bestemmelser og planbeskrivelser gir klare rammer for
anleggsgjennomføring og sluttføring av vegarbeidet som på en tilstrekkelig måte ivaretar hensynet
til naturmiljøet.
I et miljøperspektiv gir sammenkobling til FV.700 med alternativ sør, en bedre mulighet for utvikling
av et kompakt og miljøvennlig Berkåk sentrum, med tryggere løsning for gående syklende og barn
og unge ved skole og idrettsanlegg.
I Midtre Gauldal følger ny 4-felts E6 i hovedsak gjeldende reguleringsplan fra 2016 fra
kommunegrensen ved Granly til Vindåsliene, og det foreligger ingen merknad til planforslaget i
Midtre Gauldal.
Barn og unge
Ingen merknad.
Helse og omsorg
Trafikksikkerhet er viktig innen folkehelseområdet og planen vurderes samlet sett å bedre
trafikksikkerheten. Særlig positivt for Berkåk sentrum er at ny E6 vil bidra til å separere lokaltrafikken
og fjerntrafikk, ved at gammel E6 blir omklassifisert til lokalveg. Dette vil gi positive ringvirkninger for
også myke trafikanter langs strekningen. Av konsekvensutredning for friluftsliv og bygdemiljø,
fremkommer at forlengelse av fv 700 gjennom alternativ tre, sør vil ha mest positiv virkning for
bygdelivet gjennom trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter. Tilrettelegging av
gode ferdselsårer for myke trafikanter er et viktig tiltak for økt aktivitet blant alle aldre.
Ny E6 vil medføre bedre støymessige forhold for mange, men vil også innebære økt støybelastning
for bebyggelse som ikke er støyutsatt i dag. Det er utarbeidet en overordnet støyvurdering med
utgangspunkt i T-1442/2016. Det er også lagt til grunn at støyutsatt bebyggelse skal få tilbud om
skjerming og avbøtende tiltak. Det er positivt at støytiltak som lokal skjerming og fasadetiltak skal
avklares konkret for hver enkelt eiendom. Ved utforming av tiltak må øvrige kvaliteter på
eiendommen, herunder solforhold og utsikt ivaretas.
Samfunnssikkerhet
Fylkesmannen mener det er en god og gjennomarbeidet ROS-analyse som er lagt ved planforslaget.
Fylkesmannen som beredskapsmyndighet savner likevel at identifiserte hendelser i større grad
følges opp med juridiske bestemmelser for planen enn at det skyves videre til anleggsplan og gir
ansvar til byggherre for at dette følges opp. Dette er et planfaglig grep som i større grad ville sikret
oppfølging i resten av plankjeden. Fylkesmannen savner også at kommunens helhetlige ROSanalyse, arealdelen i kommuneplanen sin ROS-analyse samt kommunens beredskapsplanverk ikke
er tatt inn som underlagsdokumentasjon og kilder. Dette hadde styrket en ellers god analyse.
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Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
1. Fylkesmannen mener det bør lages en matjordplan i forbindelse med den
landbruksfaglige utredningen.
2. Fylkesmannen mener at bestemmelsene bør utformes på en måte som sikrer at aktuelle
deponier istandsettes til fulldyrka jord.
3. Fylkesmannen anbefaler å ta inn følgende bestemmelse fra gjeldende plan: «For dyrka
mark som blir midlertidig berørt til kjøring og anleggsarbeid, skal det legges duk under
pukk».
4. Fylkesmannen mener det bør inntas bestemmelse som sikrer at potensialet for den
dyrkbare jorda som blir midlertidig berørt opprettholdes.
5. Fylkesmannen gir råd om å innføre rekkefølgekrav som sikrer en gradvis utbygging av
næringsarealene. Eksempelvis kan BN3 og BN6 bebygges før BN1 og BN2, og til slutt
BN4 og BN5. Dette for å sikre en konsentrert utbygging.

Med hilsen

Alf Petter Tenfjord (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
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Samordnet uttalelse til reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindålsliene Rennebu og Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen viser til brev til kommunene og statsetater datert 17.01.2018 om delegering av myndighet
til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven.
Fylkesmannen har i denne saken mottatt uttalelse fra følgende fagmyndighet:
 Bane NOR SA
 Statens vegvesen
Det foreligger innsigelse fra Bane NOR og Statens vegvesen som sektormyndighet. Uttalelsene fra
fagmyndighetene følger i vedlegg. Det vises til disse for nærmere begrunnelser og generell rådgivning for
det videre planarbeidet. Kommunen oppfordres til å ta kontakt for videre dialog om hvordan innsigelsene
best kan imøtekommes.
Fylkesmannen har vurdert hjemmelsgrunnlaget og avveiningen mellom ulike hensyn som ligger bak
innsigelsen. Etter en helhetsvurdering har vi kommet frem til at avskjæring ikke er aktuelt.
Fylkesmannens konklusjon
Det fremmes følgende innsigelser til reguleringsplanen:
Bane NOR:
Med hjemmel i Jernbanelovens § 10 samt Bane NOR`s veileder for nasjonale
jernbaneinteresser i arealplanleggingen kapitel 3 og 4, fremmes det innsigelse til planen inntil:
1. Det tas inn en hensynssone for eksisterende jernbane over planlagt vegtunnel. Det
må også avmerkes hensynssone for jernbanetunnelene. Videre må bestemmelsen til
hensynssone for planlagt E6-tunnel utformes slik at den ikke er til hinder for drift,
vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbane.
2. «Anleggs- og riggområdene» trekkes lengre unna jernbanen og bestemmelsene
endres.
3. Bane NORs grunn avmerkes som jernbaneformål i plankartet også der det er to
vertikalnivåer.
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4. Det legges fram tilstrekkelig dokumentasjon om at planlagte deponier/fyllinger ikke vil
være til skade og ulempe for jernbanen. Det må også tas inn planbestemmelser om
dette.
5. Det tas inn en bestemmelse om at før det settes trafikk på vegen, skal det være
etablerte avbøtende tiltak for å unngå forverring med hensyn til viltpåkjørsler på
jernbanen.

6. Det tas inn krav om at frihøyde for bruer over jernbanen, skal være minst 7,6 meter.
Statens vegvesen
Med hjemmel i Vegloven med tilhørende håndbok N500 ‘Vegtunneler’, håndbok N100 ‘Veg- og
gateutforming’ samt Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan; og ut fra vårt ansvar som
sektormyndighet og forvalter av riks-/europaveg fremmes innsigelse til planforslaget grunnet:
7. Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet.
8. Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet omfatter
tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med Vegdirektoratet før
høring og offentlig ettersyn.
9. Manglende regulering av byggegrenser
Det fremmes følgende faglige råd til reguleringsplanen:
Bane NOR.
1. Eventuelle nye stikkrenner/kulverter gjennom jernbanen må dimensjoneres for laster for
jernbanetrafikk.
2. Når det gjelder arbeider som kan betinge sportilgang/sporbrudd, vises det til Bane NOR
sine rutiner for innmelding/søknad. Det bes om at eventuell ny informasjon gis så raskt som
mulig til Bane NOR.
3. Det bør vurderes å sees på mulighetene for sanering av planoverganger.

4. Tiltakshaver anbefales å ta kontakt og sende søknad til Bane NOR i god tid før anleggsstart.

Med hilsen
Frank Jenssen
Fylkesmann

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen
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Europaveg 6 i Rennebu og Midtre Gauldal kommuner - Tilbakemelding på
offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene Innsigelse
Viser til brev fra Nye Veier AS av 10.04.2019.
INNLEDNING
Nye Veier AS har utarbeidet forslag til detaljregulering av ny E6 i Rennebu kommune og Midtre
Gauldal kommune i Trøndelag fylke. Planområdet strekker seg hovedsakelig fra krysset E6 og
riksveg 3 ved Ulsberg i Rennebu kommune til Fossemsbrua sør for Soknedal i Midtre Gauldal
kommune. Reguleringsplanen skal danne grunnlaget for bygging av ny 4-felts E6 på
strekningen. Planforslaget er tilpasset den pågående utbyggingen av ny E6 nordover i Midtre
Gauldal kommune. Nye Veier AS vil gjennomføre utbyggingen som en totalentreprise.
Innsigelse
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven, § 5-4; Vegloven med tilhørende håndbok N500
‘Vegtunneler’, håndbok N100 ‘Veg- og gateutforming’ samt Nasjonal produktspesifikasjon for
arealplan; og ut fra vårt ansvar som sektormyndighet og forvalter av riks-/europaveg –
fremmer Statens vegvesen følgende innsigelse mot forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg –
Vindåsliene:
1.

Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet.

2. Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet omfatter tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med Vegdirektoratet før
høring og offentlig ettersyn.
3. Manglende regulering av byggegrenser.
For detaljer, se konklusjonen.
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KONKRETE INNSPILL TIL PLANFORSLAGET
Statens vegvesen legger i sin vurdering av planforslaget til grunn at Nye Veier AS har et selvstendig ansvar for kvalitet og kvalitetssikring av hele kjeden fra planlegging til utbygging, drift
og vedlikehold. Av kapasitet- og tidshensyn har vi måttet konsentrerer oss om de helt sentrale
momentene i planforslaget. Våre innspill til planforslaget er utarbeidet i samråd mellom
Statens vegvesen Region midt og Vegdirektoratet.
Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet
Statens vegvesen forutsetter at håndbok N500, R511 og N400 følges når det gjelder sikkerhet
i tunneler og prosjektering av bruer. Selv om Nye Veier AS har et selvstendig ansvar for kvalitet
og kvalitetssikring av hele kjeden fra planlegging til utbygging, drift og vedlikehold – så skal
slike elementer godkjennes av Vegdirektoratet. Det skal etableres to tunneler på strekningen.
Planen må som minimum vise hvordan krav om rømningsvei iht. N500 kap. 3.6 løses når ÅDT
overstiger 8 000, noe som ifølge prognosene vil skje innen 20 år etter åpning. Kravet kan løses
på to måter; enten tverrslag i det fri eller parallell rømningstunnel med T5,5. Det kan også
vurderes å bygge to kjørbare løp, men dette skal i tilfelle godkjennes av vegeier/vegmyndighet
(jf. N100). Bygging kan utsettes til kravet slår inn, men planen må vise hvordan det kan løses.
Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet. Vindåslitunnelen blir ca. 2000 meter lang.
Det legges til grunn tunnelprofil T14 for løp nr. 1 i begge tunnelene. Løp nr. 2 i Vindåslitunnelen bygges etter tunnelprofil T10,5. ÅDT på strekningen er ca. 6 000 kjt/døgn i åpningsåret, og i første omgang bygges derfor tunnelene med bare ett løp. Trafikkprognosene anslår
at trafikken overstiger 8000 i ÅDT i 2042, og tunnelløp nr. 2 må da etableres i Vindåslitunnelen. Tunnelløp nr. 2 er bare skissert inn i reguleringsplan.
Ulsbergtunnelen nord for Ulsberg blir ca. 1500 meter lang. Ulsbergtunnelen reguleres med
bare ett løp, men med tre kjørefelt. Vi merker oss at planbeskrivelsen viser til planprogrammet
som hadde to tunnelløp som mulighet ved Ulsberg – sitat:

«Dette viser seg å være teknisk krevende på grunn av utfordrende topografi i området, samt
usikkerhet i forhold til fremtidig trasé for neste parsell for E6 videre sørover. Det er derfor
valgt å legge til rette for ett løp på tunnelen i denne reguleringsplanen. Ved planlegging av
neste parsell for E6 videre sørover må det tas stilling til valg av fremtidig tunnelløsning.
Parallelt med planprosessen jobbes det med fraviksbehandling i Vegdirektoratet med denne
løsningen.»
Ved vurdering av vegløsningene i Ulsbergområdet er det svært viktig å se trafikksystemet i sin
helhet i et lengre tidsperspektiv ettersom Nye Veier AS sine valg i reguleringsplanen i stor grad
påvirker hvordan fremtidig E6 sør for Ulsberg og kryssområdet mellom E6 og Rv. 3 kan
utvikles.
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Nye Veier AS legger til grunn at fremtidig kryssløsning mellom E6 og Rv. 3 blir et T-kryss iht.
brev fra VD 23.11.2018. Et T-kryss vurderes av Statens vegvesen til å være en kortsiktig
løsning, inntil det på lengre sikt bør etableres et planskilt kryss. I tillegg til at det etableres et
T-kryss legger også Nye Veier AS til grunn at det etableres en overgangssone før og etter
Ulsbergtunnelene hvor tverrprofilet reduseres fra firefeltsvei til trefeltsvei og fartsgrensen
reduseres til 80 km/t. Med bakgrunn i usikkerhet knyttet til framtidig trasé for neste parsell
for E6 videre sørover og ÅDT for Ulsbergtunnelen på åpningstidspunktet legger Nye Veier AS
til grunn at det her kun legges til rette for ett løp for Ulsbergtunnelen i denne reguleringsplanen. Nye Veier AS viser til at man ved planlegging av neste parsell for E6 videre sørover må
ta stilling til valg av fremtidig tunnelløsning. Det legges samtidig til grunn en kurvatur på 600
gjennom Ulsbergområdet. Slik Statens vegvesen ser det så vil samlet sett en tunnel med ett
løp og tre felt, T-kryss på Ulsberg og en kurvatur hvor 110 km/t ikke er mulig å skilte, gjøre
at man ved videre planlegging av E6 vil måtte bygge om deler av Nye Veier AS sitt veganlegg
ved Ulsberg. Det er herunder knyttet usikkerhet til om tunnelen som bygges nå kan være
vestre løp om 20 år, om rømningsmuligheten inne i tunnelen vil være tilstrekkelig hvis man
må etablere lange tverrslag mellom tunnelene, om hvor lenge tunnelen kan brukes som en del
av det fremtidige trafikksystemet, osv.
Statens vegvesen ser de utfordringene som Nye Veier AS peker på ved at neste parsell av E6
ikke er planlagt enda, og vi skjønner at Nye Veier AS har behov for å avslutte sitt prosjekt i
Ulsbergområdet. Statens vegvesen mener imidlertid at avslutningen på Nye veier AS sitt
prosjekt vil kunne gi utfordringer for videre utvikling av E6 sørover. Dette blir særlig aktualisert
når det i Nye Veier AS sin oversikt over fremskrevet situasjon for trafikk i 2050 viser at det
allerede før 2042 vil inntreffe krav om to løp for både Vindåsli- og Ulsbergtunnelen.

Statens vegvesen mener at reguleringsplanen ideelt sett burde ha lagt til rette for en mer
framtidsrettet løsning for trafikksystemet i Ulsbergområdet som ikke hindrer eller vesentlig
fordyrer fremtidig utvikling av E6 sørover. Følgende momenter vil måtte vurderes på nytt ved
utvikling av E6 sørover:
-

Mulighet til å etablere to løp i Ulsbergtunnelen innen ca. 20 år

-

Kurvatur på E6 for høyere fartsgrense enn 80 km/t

-

Plassering av kryss mellom E6 og Rv. 3

-

Planskilt kryssløsning mellom E6 og Rv. 3

Alternativt vil deler av Nye Veier AS sitt anlegg måtte bygges om innen ca. 20 år for å få plass
til nytt tunnelløp, og da også nytt kryss på Ulsberg samt eventuell endret kurvatur på E6.
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Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg
I 2018 søkte Nye Veier AS om fravik for å etablere rundkjøring i krysset mellom E6 og riksveg
3 i Rennebu kommune. Dette ble avslått av Vegdirektoratet i brev av 23.11.2018 (MIME-sak
18/154346). Nye Veier AS har nå på nytt fremmet forslag til reguleringsplan der en del av
planen omhandler det nevnte krysset. Kryssområdet m.m. har nå fått betegnelsen ‘Kombinerte
formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (2800)’. I plankartet er det
illustrert en rundkjøring og i vedleggene til planen (tekniske tegninger m.m.) er det rundkjøring som er gjennomgående løsning. I planbeskrivelsen står følgende om den aktuelle
kryssløsningen: Løsning for Ulsbergkrysset er foreløpig ikke valgt, og det pågår en søknad

mot Vegdirektoratet om etablering av rundkjøring i krysset mellom E6, riksveg 3 og omkjøringsvegen (dagens E6). For å ivareta fleksibilitet i løsningsforslaget er områdene ved
Ulsberg regulert til kombinert formål for samferdselsareal og teknisk infrastruktur. Endelige
detaljer vedrørende kryssutforming avklares i forbindelse med totalentreprisen av veganlegget. Planbeskrivelsen er datert 05.03.2019 og avslag på fravik burde være kjent da.
Nye Veier AS opplyste i møte med Statens vegvesen 10.05.2019 at løsningen i kryssområdet
ville bli et T-kryss iht. tilbakemeldingen fra VD i brev av 23.11.2018. Statens vegvesen oppfattet det slik at Nye Veier AS hvis nødvendig kunne skriftlig bekrefte at rundkjøring som
krysstype nå var lagt bort. Statens vegvesen mener det er spesielt uheldig at endelig krysstype
ikke er avklart i reguleringsplanen når vi har et kryss mellom to nasjonale hovedveger (E6 og
Rv. 3). Statens vegvesen finner en slik tilnærming som Nye Veier AS legger opp til, utfordrende
opp imot prinsippene om en transparent forvaltning, og det forhold at en sak skal være tilstrekkelig opplyst før vedtak fattes, jf. Forvaltningsloven. Samtidig ser vi argumentene til Nye
Veier AS om at de ønsker fleksibilitet vedrørende kryssutformingen i totalentreprisen.
Statens vegvesen kan ikke se at nødvendige fravik fra vegnormalene for standardvalg er avklart
med Vegdirektoratet. Prosjektet omfatter tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som
ikke er avklart med Vegdirektoratet før høring og offentlig ettersyn. Selskapet er kjent med
rutinene for behandling av fravik. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen viser
blant annet at standardsprangene medfører økt fare for trafikksikkerheten. Analysen har
imidlertid ikke drøftet vegnormalenes standardkrav eller et alternativ med enhetlig standard
på strekningen. Standardsprangene burde vært viet særskilt oppmerksomhet. Både planbeskrivelsen og plankartet burde også være oppdatert med hensyn til ferdigbehandlede
søknader om fravik, slik at det klart fremgår hvilken kryssløsning planen legger til grunn.
Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet.
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Manglende regulering av byggegrenser
Kommuneplanens arealdel har satt av et område til næringsformål sør for Ulsberg. I vår uttalelse til høring av kommuneplanens arealdel sa vi i brev av 12.06.2014 følgende (sak
14/058460):

Statens vegvesen er positiv til en utvikling av næringsområdet N1 nord for Kløftbrua under
forutsetning at det kan etableres en tilfredsstillende adkomst fra E6 i henhold til vegnormalene
(håndbok 017). I planbeskrivelsen er det nærmere beskrevet at området har en god nærhet til
boligområdene på Ulsberg med de mulighetene det gir for å kunne gå og sykle til og fra jobb.
Vi gjør i den forbindelse oppmerksom på at det ikke er etablert et eget tilbud til gående og
syklende langs E6 på denne strekningen. Ved utarbeidelse av en fremtidig reguleringsplan for
næringsområdet må det beskrives nærmere hvordan alle trafikantgrupper kan komme seg til
og fra området på en sikker måte. Byggegrenser mot E6 må fastsette i dialog med Statens
vegvesen i reguleringsplanfasen.
Pågående utredningsarbeid i Statens vegvesen for utbedring av E6 sør for Ulsberg viser foreløpig at et alternativ for framtidig E6-trasé vil kunne måtte gå tvers gjennom næringsområdet.
Plan- og prosjekteringsseksjonen i Region midt har hatt kontakt med Nye Veier AS høsten
2018 hvor det ble pekt på muligheten for å legge E6 i området. Det er dermed uheldig at det
planlegges et deponi her. Fylling av tunnelmasser så nært E6 som det her legges opp til er
ingen ønsket løsning. Her må det etableres byggegrenser som tilfredsstiller Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 1 - s. 53 (byggegrenser etter annet lovverk skal tegnes inn i
planen, veglova er eksplisitt nevnt). Statens vegvesen har innsigelse på dette punktet.
Næringsområdet og et eventuelt deponi vil kunne gi begrensinger for fremtidig utvikling av
E6. Dette ble diskutert i møte mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS 10.05.2019. Av hensyn
til at fremtidig standard og trasé for E6 sør for Ulsberg ikke er avklart, ønsker Statens vegvesen
i utgangspunktet at det ikke etableres et deponi her, men ser samtidig at vår aksept for at
området ble regulert til næringsareal i 2014 gjør at det er svært vanskelig å gå imot deponi
som aktivitet innenfor det allerede regulerte næringsområdet. Statens vegvesen vil som vegeier derfor ikke be om at deponiområdet flyttes, men vi ønsker i vår uttalelse å gjøre Rennebu
kommune oppmerksom på at ny kunnskap tilsier at nærings- og deponiområdet vil kunne
være i konflikt med fremtidig utvikling av E6 sør for Ulsberg.
Alternativ til fylkesveg Berkåk sentrum
Statens vegvesen anbefaler det sørlige alternativet for ny fylkesveg 700, men overlater til
Trøndelag fylkeskommune som vegeier å gi en konkret uttalelse på dette punktet. Statens
vegvesen har ikke vurdert som aktuelt med innsigelse til alternativene for fylkesveg 700 med
bakgrunn i statlig sektoransvar.
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Kryssing for myke trafikanter ved pendler-/innfartsparkering
Plankart med kombinert formål i kryssområdene og tilhørende bestemmelser sikrer ikke at
kryssing av E6 for myke trafikanter skjer planskilt. Statens vegvesen er skeptisk til dette, men
legger til grunn at hensynet ivaretas gjennom at Nye Veier AS kun kan bygge løsninger iht. i
vegnormalene, eller at det eventuelt søkes fravik fra vegnormalene. Hensynet til myke
trafikanter ivaretas dermed, og det er ikke vurdert som aktuelt med innsigelse selv om det
ikke er sikret i planmaterialet.
Konklusjon
Statens vegvesen fremmer innsigelse på følgende punkter:


Manglende ivaretaking av tunnelsikkerhet. Planen må som minimum vise hvordan krav
om rømningsvei iht. N500 kap. 3.6 løses når ÅDT overstiger 8 000, noe som ifølge
prognosene vil skje innen 20 år etter åpning. Kravet kan løses på to måter; enten tverrslag i det fri eller parallell rømningstunnel med T5,5. Det kan også vurderes å bygge
to kjørbare løp, men dette skal i tilfelle godkjennes av vegeier/vegmyndighet (jf.
N100). Bygging kan utsettes til kravet slår inn, men planen må vise hvordan det kan
løses.



Manglende avklaring av fravik fra vegnormalene for standardvalg. Prosjektet omfatter
tilsynelatende flere fravik fra vegnormalene, som ikke er avklart med Vegdirektoratet
før høring og offentlig ettersyn. Selskapet er kjent med rutinene for behandling av
fravik. Den trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalysen viser blant annet at
standardsprangene medfører økt fare for trafikksikkerheten. Analysen har imidlertid
ikke drøftet vegnormalenes standardkrav eller et alternativ med enhetlig standard på
strekningen. Standardsprangene burde vært viet særskilt oppmerksomhet. Både planbeskrivelsen og plankartet burde også være oppdatert med hensyn til ferdigbehandlede søknader om fravik, slik at det klart fremgår hvilken kryssløsning planen
legger til grunn.



Manglende regulering av byggegrenser, med henvisning til Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan, del 1 - s. 53 (byggegrenser etter annet lovverk skal tegnes
inn i planen, veglova er eksplisitt nevnt).

Andre forhold ved planen
Statens vegvesen ønsker i sin uttalelse å gjøre Nye veier AS særlig oppmerksom på utfordringer knyttet til deponiområdet i sør ved Ulsberg, at kryssløsningen på Ulsberg (T-kryss)
ikke er regulert inn og at kryssing for myke trafikanter må ivaretas. Ut i fra en helhetsvurdering
vil imidlertid ikke Statens vegvesen fremme innsigelse til disse punktene.
Avslutningsvis har vi ingen merknader til at gjeldende reguleringsplan for E6 Ulsbeg – Vindåsliene (planID 2014002) blir opphevet.

7

Med hilsen

Berit Brendskag Lied
Regionvegsjef

Aril Lars Hamrum-Norheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
NYE VEIER AS
Tangen 76
4608 KRISTIANSAND S

Vår dato:

04.06.2019

Vår referanse:

201843945-28

Vår saksbehandler:

Deres dato:

10.04.2019

Deres referanse:

2019/206-5

Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse - Reguleringsplan for E6
Ulsberg - Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu
kommuner
Vi viser til deres oversendelse av 10.04.2019 og til vår epost den 29.05.2019.
Fylkesutvalget i Trøndelag fylkeskommune behandlet saken i møte den 28.05.2019 som
sak 123/19.
Utskrift av protokoll er vedlagt dette brevet.
For ordens skyld legger vi også ved saksfremlegget
Dette er Trøndelag fylkeskommunes endelige uttalelse i saken.

Med hilsen

Tore Forbord
Rådgiver
Vedlegg:

E6 Ulsberg Vindåsliene saksprotokoll
E6 Ulsberg Vindåsliene saksfremlegg 28052019

Kopimottakere:

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
MIDTRE GAULDAL KOMMUNE
RENNEBU KOMMUNE

Saksprotokoll
Høring Reguleringsplan E6 Ulsberg Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu
kommuner
Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201843945
Tore Forbord

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
28.05.2019

Saknr
123/19
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Fylkesutvalget sitt vedtak
1.
Trøndelag fylkeskommune mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet
og at prosessen så langt er gjennomført i tråd med avklaringer i det fastsatte
planprogrammet. Konsekvensene av tiltaket kommer tydelig fram gjennom
konsekvensutredninga med tilhørende fagrapporter.
2. Planforslaget inneholder to alternativer for fremtidig trase for fylkesveg 700
gjennom Berkåk sentrum. Som Hovedutvalg veg vedtok i sin behandling, mener
man at av hensyn til fremkommelighet på fylkesveien vil fylkeskommunen, som
vegeier foretrekke alternativ sør.
3.
Et kulturminne Id 213966 (Fangstgrop) forutsettes bevart i planforslaget
(plankart Midtre Gauldal kommune, tegningsnummer REG22), Trøndelag
fylkeskommunes ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner
«Kulturminnet id 213966 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det
samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant
jfr. kulturminnelovens § 6. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn
på det automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt
uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional
kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
H570 - Bevaring kulturmiljø
«Innen område for LL med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø - må det ikke
foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning
på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må

side 1 av 3

TRØNDE
Enhet
gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet
(fylkeskommunen)».
4.
For mer detaljerte faglige råd og innspill vises det til fylkesrådmannens
saksfremlegg.
.
Behandling/forslag
Gunn Iversen Stokke, alternativt punkt 2, Sp, Ap, KrF og SV
2. Planforslaget inneholder to alternativer for fremtidig trase for fylkesveg 700
gjennom Berkåk sentrum. Som Hovedutvalg veg vedtok i sin behandling, mener
man at av hensyn til fremkommelighet på fylkesveien vil fylkeskommunen, som
vegeier foretrekke alternativ sør.

Votering
Fylkesrådmannens innstilling punkt 1,3
og 4
Fylkesrådmannens innstilling punkt 2
vs Stokkes alternative forslag

Fylkesrådmannens innstilling
enstemmig vedtatt
Stokke Iversens forslag enstemmig
vedtatt

Fylkesrådmannens innstilling:
1. Trøndelag fylkeskommune mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet og
at prosessen så langt er gjennomført i tråd med avklaringer i det fastsatte
planprogrammet. Konsekvensene av tiltaket kommer tydelig fram gjennom
konsekvensutredninga med tilhørende fagrapporter.
2.

Planforslaget inneholder to alternativer for fremtidig trase for fylkesveg 700
gjennom Berkåk sentrum. Av hensyn til fremkommelighet på fylkesveien vil
fylkeskommunen, som vegeier ha alternativ sør. Dersom det nordligste
alternativet velges, vil Trøndelag fylkeskommune ha innsigelse til planen.

3. Et kulturminne Id 213966 (Fangstgrop) forutsettes bevart i planforslaget
(plankart Midtre Gauldal kommune, tegningsnummer REG22), Trøndelag
fylkeskommunes ber om at følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner
«Kulturminnet id 213966 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det
samme er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes
ytterkant jfr. kulturminnelovens § 6. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som
kan virke inn på det automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone
H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal
sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før arbeidet er planlagt
igangsatt.»
H570 - Bevaring kulturmiljø
«Innen område for LL med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø - må det
ikke foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig
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TRØNDE
Enhet
innvirkning på dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen
hensynssonen må gjøres rede for særskilt og må godkjennes av regional
kulturminnemyndighet (fylkeskommunen)».
4. For mer detaljerte faglige råd og innspill vises det til fylkesrådmannens
saksfremlegg.
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Arkivsak-dok.
Saksbehandler

201843945-21
Tore Forbord

Saksgang
Fylkesutvalget

Møtedato
28.05.2019

Utvalgssaksnr

Høring Reguleringsplan E6 Ulsberg Vindåsliene i Midtre Gauldal og Rennebu
kommuner
Fylkesrådmannens innstilling:
1. Trøndelag fylkeskommune mener at planforslaget er godt gjennomarbeidet og at
prosessen så langt er gjennomført i tråd med avklaringer i det fastsatte
planprogrammet. Konsekvensene av tiltaket kommer tydelig fram gjennom
konsekvensutredninga med tilhørende fagrapporter.
2. Planforslaget inneholder to alternativer for fremtidig trase for fylkesveg 700 gjennom
Berkåk sentrum. Av hensyn til fremkommelighet på fylkesveien vil fylkeskommunen,
som vegeier ha alternativ sør. Dersom det nordligste alternativet velges, vil Trøndelag
fylkeskommune ha innsigelse til planen.
3. Et kulturminne Id 213966 (Fangstgrop) forutsettes bevart i planforslaget (plankart
Midtre Gauldal kommune, tegningsnummer REG22), Trøndelag fylkeskommunes ber om
at følgende tekst tas inn i reguleringsbestemmelsene:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner
«Kulturminnet id 213966 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme
er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr.
kulturminnelovens § 6. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det
automatisk fredete kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter
dispensasjon fra kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning
i god tid før arbeidet er planlagt igangsatt.»
H570 - Bevaring kulturmiljø
«Innen område for LL med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø - må det ikke
foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på
dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede
for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen)».
4. For mer detaljerte faglige råd og innspill vises det til fylkesrådmannens saksfremlegg.
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Vedlegg:
Nummererte vedlegg som følger saken:
1. Møteprotokoll fra Rennebu kommunestyre
2. Saksprotokoll fra Utvalg for næring, plan og miljø i Midtre Gauldal kommune
Planforslaget inneholder plankart og 2 sett m/planbestemmelser, planbeskrivelse (29 s.)
med konsekvensutredninger (KU), risiko og sårbarhetsanalyser m.v. Alle dokumentene og
kartene er lagt ut på Nye veiers hjemmeside:
https://www.nyeveier.no/nyheter-fra-prosjektomr%C3%A5dene/nyheter/e6troendelag/forslag-til-reguleringsplan-for-e6-ulsberg-vindaasliene/
GJELDENE NASJONALE OG REGIONALE FORUTSETNINGER
Nasjonal transportplan KVU for Orkdalsregionen skal brukes som grunnlag for arbeid
med Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. Det skal vurderes hvilken rolle og funksjon
de viktigste fylkesvegene skal ha i det helhetlige transportnettet. Spesielt skal det vurderes
hvilken rolle fv 65/700/701 kan ha som avlastning av E 39/ E6 på kort og lenger sikt.
Delstrategi veg (Vedtatt av Fylkestinget 03.10.2018). I delstrategi for veg begrunnes
funksjonsinndelingen av vegnettet, der fv 65/700/701 har funksjonsklasse B.
Funksjonsklasse B vurderes å ha størst regional betydning. Det er B-vegene som prioriteres
høyest når det gjelder tilrettelegging for godstransport.
Delstrategi gods 2019-2023 (Behandles av Hovedutvalg for veg 22. mai og av
Fylkestinget 12.-13. juni 2019) I delstrategi Gods er det beskrevet en strategi hvor
fylkeskommunen skal tilrettelegge for godstransport på prioriterte godstransportlenker.
Strekningen Orkanger, Meldal, Berkåk (Fv 65-fv 701-fv 700) er blant de høgest prioriterte
godsveglenkene.
BAKGRUNN OG FAKTISKE FORHOLD
Nye Veier AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny E6 i Rennebu kommune og
Midtre Gauldal kommune. Planområdet strekker seg fra krysset mellom E6 og riksvei 3 ved
Ulsberg i Rennebu kommune til Fossemsbrua sør for Soknedal sentrum i Midtre Gauldal
kommune. Nye Veier AS er tiltakshaver og konsulentfirmaet Sweco Norge AS er engasjert
for å utarbeide planforslaget og konsekvensutredningen. Det er utarbeidet en felles
reguleringsplan for Rennebu kommune og Midtre Gauldal kommune, men politisk
behandling av planforslaget utføres i de respektive kommunene uavhengig av hverandre.
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Planområdet ligger i all hovedsak øst
for dagens E6 og øst for Dovrebanen.
Formålet med planen er å legge til
rette for ny fire-felts E6 på hele
strekningen, bortsett fra strekninger i
begge ender av parsellen der det blir
lavere standard på grunn av
tilpasning til eksisterende veg. I
tillegg omfatter planforslaget to
alternative løsninger for ny fv. 700
mellom ny E6 og Berkåk sentrum.
Vegstrekningen som reguleres er om
lag 25 km lang, hvorav 18 km ligger i
Rennebu. Ca 730 meter nord for
Ulsbergkrysset vil ny E6 gå inn i
Ulsbergtunnelen. Etter tunnelen går
veien over i 4 kjørefelt, og fortsetter
slik fram til Vindåslitunnelen.

Oransje stiplet linje:
Oransje sirkel:

Tunnel
Kryss

Løsning for Ulsbergkrysset er foreløpig ikke valgt, og det pågår en prosess mellom Nye
Veier og Vegdirektoratet om etablering av rundkjøring i krysset mellom E6, riksveg 3 og
dagens E6. For å ivareta fleksibilitet i løsningsforslaget er områdene ved Ulsberg regulert til
kombinert formål for samferdselsareal og teknisk infrastruktur.
Nord-øst for Berkåk etableres det nytt toplanskryss som vil koble dagens E6 til ny E6
gjennom en forlengelse av fv. 700. Traséen fortsetter så videre på østsiden av Buvatnet og
følger omtrent Trætaugvegen frem til Bjørkåsen. E6 krysser her Vadløkkbekken på ei større
bru. Fra Bjørkåsen blir veien liggende tilnærmet parallelt med jernbanen fram til Bjørset,
der veien går inn i den 2 km lange Vindåslitunnelen, før veien kommer ut i dagen nederst i
Vindåsliene.
På Ulsberg opprettholdes busslommer på E6 og rv 3 og det etableres en «park & ride»løsning for kollektivreisende, med gang- og sykkelvei til holdeplassene. I toplanskrysset ved
Berkåk opprettes det busslommer for på- og avstigning i både nordgående og sørgående
retning, og det legges til rette for innfartsparkering i tilknytning til toplanskrysset og
holdeplassene. Øvrige holdeplasser i Berkåk sentrum opprettholdes.
Trøndelag fylkeskommune har hatt god dialog med Nye Veier og kommunene underveis
gjennom en rekke møter, fylkeskommunen har avgitt uttalelse til planprogrammet
19.06.2018. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse i 2022/2023.
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FYLKESRÅDMANNENS DRØFTING:
Konsekvensutredninger:
For temaene landskapsbilde, naturmangfold, kulturarv og naturressurser er konsekvensene
av ny E6 med alle planlagte, tilhørende anlegg i sum vurdert å bli middels negativ. For
friluftsliv og bygdeliv er konsekvensen i sum vurdert å bli noe negativ.
Landskapsbilde
De viktigste konsekvensene er at E6 med fire felt og høyere hastighet enn dagens
europavei vil summert sammen med allerede teknisk infrastruktur belaste landskapet på en
slik måte at dalførene vil fremstå som forringet av veianlegget. De store landskapsformene
berøres i liten grad. Veien vil i store strekninger ligge skjermet med støyvoller, og
reiseopplevelsen vil samlet sett bli redusert i forhold til dagens situasjon og vurderes derfor
som negativ for hele strekket.
E6 vil dele opp naturlige landskapsrom som bidra til noe forringet landskap øst for Berkåk.
Næringsarealet samlet slik det blir regulert vil heve denne konsekvensen betydelig.
Inngrepet vil resultere i at store deler av åsen blir berørt. E6 og næringsarealet samlet sett
vil forringe landskapet øst for Berkåk.
Strekningen nordover fra Buvatnet vil veien først gå i jomfruelig terreng før den knytter seg
til dalføret, fra Bjørkåsen. Her vil veien gå tettere på eksisterende E6 og resultere i et
dalføre med mye tekniske infrastruktur. Deler av strekket vil påvirke landskapsuttrykket til
dalen sterkt. Tiltaket vil forringe dalføret. Ny E6, vurderes i sum å medføre middels negativ
konsekvens for landskapet i utredningsområdet. (Link til video som illustrerer
veistrekningen): https://www.youtube.com/watch?v=q53YpI_rApU
Friluftsliv og bygdeliv
Ny E6 med høyere hastighet vil medføre mer støy og luftforurensning i friluftsområder der
det i dag er stier, skiløyper, turveier, hytter og jaktterreng. Veien vil i utgangspunktet bli en
ny barriere for ferdsel i terrenget øst-vest. Det er lagt opp til en rekke kryssingsmuligheter
som reduserer barriereeffekten, via bruer, kulverter, tunneler og viltkryssinger. Lokalveier
som er viktige ferdselsårer til fots og på sykkel legges om og framkommeligheten
opprettholdes.
Konsekvensen for friluftsområdene ved Buvatnet kan bli positiv når trafikk fra dagens E6
flyttes på østsiden og lenger bort fra vannet.
Ny E6, vurderes i sum å medføre noe negativ konsekvens for friluftsliv i utredningsområdet.
For bygdelivet vil det at E6-trafikken flyttes ut av Berkåk sentrum i all hovedsak oppleves
positivt som følge av mindre støy, luftforurensning og økt trafikksikkerhet. Sett under ett vil
omleggingen av E6 medføre en reduksjon i antall støyutsatte bygninger. Men det vil være
en del bygg som i dag ikke er støyutsatt som vil få en markant økning i støynivå.
Kulturarv
Temaet omfatter Kulturminner, Kulturmiljøer, Kulturhistoriske landskap.
Tiltaket vil ha størst påvirkning på delområdene Ulsberg-Stavåa (KUL01) og Åslandskapet
øst for Berkåk (KUL02), da veitraseen her vil bli liggende i et terreng som ikke har særlig
grad av moderne bebyggelse og infrastruktur.
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Tiltaket vil ha relativt stor negativ påvirkning på kulturlandskapet ved at den planlagte
veitraséen blir liggende i stor grad ovenfor dagens E6, i samme områdene der det er stor
tetthet av registrerte kulturmiljø, tunmiljø og kull- og tjærebrenningsanlegg i tillegg til
veifarene som binder de sammen.
Det er ikke mange kulturmiljø som blir fysisk berørte, men tiltaket «punkterer»
kulturlandskapet, og bryter eksisterende veifar/ forbindelseslinjer og danne barrierer. Dette
gjør at kulturlandskapet blir mindre lesbart. Delområde Huset – Garli (KUL03) er mer
robust, men her vil det skjer noe mer fysisk skade på registrerte kulturmiljø enn de øvrige
delområdene.
Samlet vurdering av konsekvens for tema kulturarv er Middels negativ konsekvens.
Automatisk fredete kulturminner:
Rennebu kommune: Planen er avklart når det gjelder automatisk fredete kulturminner i
Rennebu kommune.

Midtre Gauldal kommune:
Etter gjennomført dispensasjonsbehandling i 2016 i fbm tidligere
reguleringsplan har det kommet
opplysning om ytterligere en
mulig fangstgrop, id 240174.
I planforslaget legges det opp til
at den båndlegges som
bestemmelsesområde #3 –
båndlagt i påvente av vedtak
etter kulturminneloven.
Vi vil gjennomføre en befaring for
å kvalitetssikre om det faktisk
dreier seg om et fredet
kulturminne.

Utsnitt av plankart i Midtre Gauldal (Tegningsnummer REG22
og REG23)
Planen berører et automatisk fredet fangstanlegg som har vært gjenstand for
dispensasjonsbehandling etter kulturminneloven i forbindelse med forrige plan. Status for
enkeltminnene i anlegget er følgende:
Id 213964, 213965 og 213968 er ferdig utgravd av NTNU Vitenskapsmuseet, jfr.
sluttmelding datert 11.10.2017 (201600342-30).
Id 213962, 213963 og 213967 ble akseptert fjernet uten vilkår om arkeologisk
utgraving, jfr. Riksantikvarens vedtak datert 05.04.2017 (201600342-18).
Ovennevnte kulturminner har fortsatt status som automatisk fredet i kulturminneregisteret
Askeladden. Vernestatus vil bli endret til fjernet. Vi har ingen ytterligere merknader til
dette.
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Fangstgrop med Id 213966 forutsettes bevart i planforslaget, dette er Trøndelag
fylkeskommune fornøyd med. Vi vil imidlertid be om at følgende tekst tas inn i
reguleringsbestemmelsene:
H730 - Båndlegging etter lov om kulturminner
«Kulturminnet id 213966 er automatisk fredet etter kulturminnelovens § 4. Det samme
er en sikringssone i et 5 meters bredt belte fra kulturminnenes ytterkant jfr.
kulturminnelovens § 6.
Inngrep i grunnen eller andre tiltak som kan virke inn på det automatisk fredete
kulturminnet innenfor hensynssone H730 er ikke tillatt uten etter dispensasjon fra
kulturminneloven. Søknad skal sendes regional kulturminneforvaltning i god tid før
arbeidet er planlagt igangsatt.»
H570 - Bevaring kulturmiljø
«Innen område for LL med hensynssone H570 – bevaring kulturmiljø - må det ikke
foretas noen inngrep i marka eller gjøres aktivitet som kan ha uheldig innvirkning på
dette arealet. Eventuelle nødvendige mindre tiltak innen hensynssonen må gjøres rede
for særskilt og må godkjennes av regional kulturminnemyndighet (fylkeskommunen).»
Fylkesrådmannen minner om den generelle aktsomhets- og meldeplikten etter § 8 i
kulturminneloven. Dersom man i løpet av arbeidets gang oppdager noe som kan være et
automatisk fredet kulturminne (f.eks. gjenstander, ansamlinger av sot/kull eller stein), skal
arbeidet stanses og Trøndelag fylkeskommune varsles.
Naturmiljø
Vannforvaltning
Regional plan for vannforvaltning setter konkrete miljømål for alt vann i Trøndelag, i
henhold til vannforskriften. Det er viktig at det ikke gjøres tiltak som forringer
miljøtilstanden i berørte vassdrag, eller som kan hindre at vedtatt miljømål nås.
Planbestemmelsene inneholder flere viktige grep for å bevare vannmiljøet; det er
bestemmelser om at minimum god økologisk tilstand skal sikres, elv-/bekkebunn i
fiskeførende vassdrag skal restaureres etter inngrep, det skal iverksettes tiltak som hindrer
nedslamming under anleggsfasen, vegetasjonssoner skal bevares og det skal gjennomføres
overvåkning i fem år etter at anlegget er ferdigstilt.
Konsekvensutredningen beskriver potensielle konflikter knyttet til vannmiljø. Fiskeførende
bekker skal bli ført gjennom vegen i kulverter med naturlig elvebunn som ikke hindrer
fiskevandring. Tunnelvaskevann skal renses før utslipp til vassdrag. Av midlertidige
konsekvenser i anleggsperioden er det beskrevet at sedimentasjon av finstoff kan gi negativ
påvirkning i de mindre vassdraga, men at det ikke vil forårsake permanente endringer på
økosystemnivå. Potensielle effekter av oppvirvling av gruveforurenset sediment i Skauma er
også beskrevet.
Reguleringsplanen legger miljømålene i regional vannforvaltningsplan til grunn på en god
måte. Videre blir det svært viktig å følge opp anleggsarbeidet slik at tiltakene gjennomføres
slik som forutsatt.
Viltproblematikk har vært et tema i planlegging av veien. De vidstrakte barskogsområdene
øst for dagens E6 er viktige leveområder for hjortevilt. Det er gode beiteområder, og viltet
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har både daglige og sesongmessige trekk på tvers av dalen. Tiltaket vil medføre betydelige
konsekvenser i form av barrierevirkning og oppstykking av leveområder.
Fylkesrådmannen er i tvil om registreringene på sporsnø og med viltkamera i en begrenset
tidsperiode av året er tilstrekkelige for å danne et godt nok bilde av vilttrekkene i området.
Særlig for å kartlegge viktige trekk mellom sommer- og vinterbeiter. Lokalkunnskap blir
dermed svært viktig å legge til grunn i planleggingen.
Fylkesrådmannen er usikker på om de avbøtende tiltak med over-/underganger er
tilstrekkelig med tanke på vilthensyn. Ideelt sett bør trygge krysningspunkter plasseres
med jevne mellomrom langs strekningen, slik at viltet lett kan finne frem til
over/undergang.
Et av områdene som fylkesrådmannen mener det må ses nærmere på er det som beskrives
som viltområde 2 mellom Garli og Løklia. Her er det planlagt to bruer med lokalvei under
som også skal tilpasses vilt. Dette er ikke fullgode løsninger i og med at det er lagt opp til
flerbruk og det er kjent at særlig hjortevilt fortrekker overganger fremfor underganger.
Vi er også gjort kjent med fra Midtre Gauldal kommune at disse to undergangene heller ikke
treffer særlig godt med vilttrekket mellom Garli og Løklia. Hvis det i ettertid viser seg at
disse to undergangene fungerer dårlig vil det være lang avstand til andre over/underganger. Det er også ganske lang avstand mellom undergangen på Garli og
undergangen på Løklia. Hvis undergangene fungere dårlig er det også stor sjanse for at
viltet krysser jernbanen flere ganger og sjansen for påkjørsel øker. Dette er også påpekt i
konsekvensutredningen. Fylkesrådmannen mener det her bør ses nærmere på en mulig
viltovergang mellom Garli og Løklia.
På strekningen som ligger i Rennebu kommune er hensynet til viltet lagt til grunn i
planleggingen og det er planlagt flere gode løsninger for viltkryssinger. Sweco påpeker
imidlertid i sin viltrapport (vedlegg 3 i konsekvensutredning naturmiljø), usikkerhet knyttet
til om planlagte tiltak er tilstrekkelig på strekningen ved viltområde 8 ved Stavåa.
Fylkesrådmannen mener også at det må ses på mulighet for krysningspunkt for vilt i
viltområde 8. Særlig når det er knyttet usikkerhet til om de planlagte tiltak er tilstrekkelige.
Det er bra at det i bestemmelsene til Midtre Gauldal kommune er kommet inn et punkt om
at viltkrysninger skal evalueres etter 5 år. Dette bør inn for Rennebu kommune sin del
også. Fylkesrådmannen mener imidlertid at det bør legges opp til en evaluering som går
over en lengre periode, slik at både sesongtrekk og daglige beitetrekk blir med i
etterarbeidet. Dette bør følges opp jevnlig for å sikre at krysningspunktene fungerer og om
det eventuelt må gjennomføres nye avbøtende tiltak. Samtidig bør det inn en bestemmelse
om at selv om over-/undergangene fungerer så må det gjennomføres nødvendige
avbøtende tiltak hvis påkjørslene på jernbanen viser seg å øke.
Fylkesrådmannen mener videre at avbøtende tiltak for jernbanen bør beskrives nærmere,
da påkjørselsfrekvensen her kan øke betydelig hvis de planlagte krysningspunktene for vilt
ikke fungerer slik de er tenkt.
Naturressurser
Samferdselsprosjekter bidrar generelt til stor reduksjon av landbruksjord, det gjelder også
for dette prosjektet. Beslag av jordbruksarealer er problematisert i konsekvensutredning
naturressurser. Avbøtende tiltak i form av erstatningsarealer på deponier i
utredningsområdet vil bidra til å redusere den negative konsekvensen. Det er også viktig at
det stilles krav om å ivareta matjordkvaliteten i anleggsperioden.
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Midlertidig og permanent beslag av jordbruksarealer i form av fulldyrka jord, innmarksbeite,
overflatedyrka jord og dyrkbar jord går fram av fagrapport Konsekvensutredning
naturressurser, tabell 5-2 side 46.
Veianlegget vil legge direkte beslag på noen utmarksarealer, men konsekvensen vil nok
være mest merkbar ved at ny E6 danner en barriere for vandring og fri ferdsel av husdyr på
beite og jaktbart vilt i utmarksområdene på tvers av veien.
En motorvei med fartsgrense 110 km/t medføre en betydelig risiko for at dyr blir påkjørt.
Viltgjerder vil redusere ulykkesrisikoen, men barriereeffekten blir desto større.
Konsekvensen vurderes å medføre noe negativ konsekvens for utmarksområder med
utmarksbeite og for jaktbart vilt. Viltovergangen og andre muligheter for kryssing av veien
for dyr vil være avbøtende tiltak.
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes i KU samlet å medføre middels negativ
konsekvens for naturressurser i utredningsområdet, også for jordbruk vurderes
konsekvensen å bli middels negativ.
Naturressursene er vist i et registeringskart (landbruk og skogområder) og i et eget
verdikart, se konsekvensutredning naturressurser, pkt 7 vedlegg.
FV 700 GJENNOM BERKÅK SENTRUM
Dagens E6 deler Berkåk sentrum i to, med viktige sentrumsfunksjoner på vestsiden, og
industri og næring på østsiden.
Reguleringsplanen medfører at dagens gjennomgangstrafikk tas bort fra dagens E6. Det gir
muligheter til å prioritere myke trafikanter i tettstedet, slik at dette blir et triveligere
oppholdssted. Dette kan potensielt gi økt omsetning innen detaljhandel og kafeer, og det gir
mulighet for ny boligbebyggelse i tilknytning til sentrumsområdet.
Fv 700 som også går gjennom Berkåk sentrum har en ÅDT på 1900 (andel tunge kjøretøy
er 228). Fv 700 er i dag en viktig transportåre for trafikk fra Orkdalsregionen og Nordmøre
mot Østlandet/Europa og er viktig som eksportveg for transport blant annet av laks fra
Hitra og Frøya. Fylkesvegen kobler seg til E6 ved Berkåk, og gir på den måten god
tilgjengelighet til stamvegnettet.
Vegene har relativt dårlig standard både i Meldal og i Rennebu opp mot Berkåk. Dette
gjelder både vegbredde, horisontal og vertikal- kurvatur. På fv 700 er det en spesielt
krevende strekning opp mot Berkåk, der Eggjbakkan er særlig krevende. Utbedring av
denne strekningen ligger ikke inne i Nasjonal transportplan pr. i dag.
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Ca 2 km vest for Berkåk sentrum på fv 700 ligger Eggjbakkan, horisontal og vertikalkurvatur gjør dette til et krevende parti for tungtransport (Ny E6 vil passere øst for sentrum
helt høyre i bildet).
For transporter som kommer fra Hitra, Frøya og transporter fra Surnadal og som skal videre
til Østlandet og Europa er det i dag raskere å følge fylkesvegnettet til Berkåk framfor
E39/E6 (via Klettkrysset). En del av transportørene velger derfor denne ruta til tross for
dårligere standard.
I pågående arbeid med konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen vurderes disse
vegutfordringene. De viktigste strekningene er aksen Berkåk - Surnadal – Orkanger (fv
700, fv 65 og fv 701). Krysset mellom fv 700 og E6 ved Berkåk vil derfor være viktig også
for Orkdalsregionen.
Aksen er identifisert som en viktig veglenke for godstrafikk i fylkeskommunens
godsstrategi. Det er derfor avgjørende for Orkdalsregionen at trafikken på fv 700 har en
god standard og nok kapasitet til krysset med E6. Vegen må også dimensjoneres for
modulvogntog.
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Øst for Berkåk skal det bygges et nytt
toplanskryss, hvor fv. 700 vil være en avgreining
fra E6 vestover gjennom Berkåk sentrum.
Veirelatert næringsliv må sannsynligvis
reetableres i tilknytning til det nye to-plankrysset
øst for sentrum. Tilretteleggingen av industri- og
næringsarealer her vil sannsynligvis tiltrekke seg
etableringer med ekspansjonsbehov eller stort
arealbehov, og kan tilføre nyetableringer til
tettstedet.
Planforslaget omfatter om lag 190 daa som
foreslås regulert til næringsbebyggelse ved det
planlagte Berkåkkrysset
En ny 1,3 – 1,4 km lang vegstrekning må bygges
for å knyte fv. 700 til ny E6.

Kommunestyret har bedt Nye Veier gå videre med to alternative traséer.
Et alternativ nord (tidligere kalt alt.1) og et alternativ sør (tidligere kalt alt.3). Begge
alternativene er identiske fra toplanskrysset ved ny E6, over jernbanen og til vegen
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kommer ned på samme høyde som næringsområdet ved Postmyran. Deretter avviker de to
forslagene fra hverandre ved at alternativ nord følger traseen til Terminalvegen fram mot
Trondheimsvegen (dagens E6), mens alternativ sør følger jernbanelinjen videre sørover
inntil den svinger vestover mot Korsen og kobler seg til Trondheimsvegen i dagens kryss
mot fylkesveg 700. I begge alternativene er det foreslått rundkjøring som krysstype mot
Trondheimsvegen.
Det sørligste alternativet vil lede trafikken fra fv. 700 rett fram i kryss (rundkjøring) med
dagens E6, uten å passere næringene som er etablert for å serve gjennomgangstrafikk. Det
nordligste traséalternativet vil føre trafikk forbi næringsområdene på Berkåk. Alternativ sør
er best med hensyn på framkommelighet og trafikksikkerhet, mens alternativ nord er det
beste for næringslivet på Berkåk.
Rennebu kommune og næringslivet frykter at valg av sørligste alternativ vil føre til at det
etablerte næringslivets eksistensgrunnlag vil forsvinne. Dette er kommunens begrunnelse
for å ønske at ny tverrforbindelse legges langs det nordligste alternativet.
Vurdering av alternativene:
Alternativ nord

Den nordlige traséen svinger tidligere vestover enn alternativ sør, og blir en forlengelse av
Terminalveien som kobler seg på eksisterende E6 i ett nytt kryss sør for Shell-stasjonen.
Dagens kryss mellom fv. 700 og eksisterende E6 forblir som i dag. Ved dette alternativet
ligger fylkesvegen fint på terrengnivå, uten særlige behov for skjæringer eller fyllinger.
Løsningen medfører at trafikk fra vest langs fylkesveg 700 må kjøre gjennom dagens E6 og
det som planlegges å bli et utvidet sentrum av Berkåk, før den svinger til høyre i en ny
rundkjøring sør for dagens Shell-stasjon. Fremtidig ÅDT på Fv 700 er anslått til å bli ca.
1700 kjt/døgn. Avkjørselen mot Postmyran nord må opprettholdes inn på den nye
fylkesvegen.
Alternativ nord bidrar til at trafikken langs fv. 700 passerer det etablerte næringslivet på
Berkåk, som butikker og bensinstasjon. Kommunestyret uttaler i sitt vedtak den 18.10.2018
at:
«..Omleggingen av E6 vil medføre betydelige tapte inntekter for næringslivet i Berkåk
sentrum. Selv om dette på ingen måte kan oppveies gjennom et gunstig trasévalg for fv
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700, mener kommunestyret at alternativ nord av de foreliggende, er det som i størst mulig
grad ivaretar dette hensynet.
Alternativet kommer best ut i forhold til næringsliv, landskapsbilde, investeringskostnader
og arealbeslag/grunnerverv. Dette alternativet vil også hindre dobbeltrafikk i sentrum og i
liten grad berøre eksisterende boligbebyggelse».
Alternativ nord medfører at vogntog må passere to rundkjøringer der de må skifte retning
fra dagens kryss med E6 til nytt kryss med E6 to ganger.
Alternativ sør

Alternativet følger jernbanelinjen sørover, før veien svinger vestover mot dagens T-kryss
mellom E6 og fv 700. Dette krysset bygges om til rundkjøring, med en ytre diameter på 40
meter. Dagens undergang ved Berkåk sentrum fjernes, og all fotgjengerkryssing legges i
plan i tilknytning til rundkjøringen. Postmyrvegen må tilknyttes ny fylkesveg i et T-kryss ca.
150 meter øst for rundkjøringen, og det stenges for å kjøre videre nordover direkte over
fylkesvegen. På grunn av høydeforskjeller i området medfører forslaget en del fyllinger og
skjæringer, og noen av høydeforskjellene må tas opp ved hjelp av støttemurer.
Dette alternativet er vurdert å komme best ut i forhold til vurderingskriteriene som er satt i
silingsrapporten og vil være gunstig for fylkesveg 700 sin funksjon som eksportveg.
Av de to alternativene framstår alternativ sør som best for trafikksikkerhet og
framkommelighet også for myke trafikanter. Alternativ sør har ulempen at det berører
eksisterende boligbebyggelse, noe som unngås med alternativ nord.
Rennebu kommune v/rådmannen vil ikke gå inn på å vurdere de to alternative traseene i
denne omgang. Rådmannens vurdering av dette spørsmålet vil framgå av saksframlegget til
sluttbehandling av reguleringsplanen, der en samtidig får synliggjort og tatt stilling til
innspill som har kommet inn i høringsperioden.
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Kommunestyret legger til grunn at dersom søndre trasé velges må gnr/bnr 63/78, gnr/bnr.
63/144 og gnr/bnr. 63/146 gis tilbud om innløsning.
Hovedutvalg for veg har behandlet saken i to omganger
I møte 14.11.2018 (sak 58/18) ble det fattet følgende vedtak:
1. En trasé for fv. 700 gjennom Berkåk må på best mulig måte ivareta framkommelighet,
trafikksikkerhet og miljø.
2. Hovedutvalg for veg forutsetter at ny vegtrasé gjennom Berkåk bidrar til at antall
flaskehalser reduseres og ikke økes.
3. Hovedutvalg for veg vil i den videre prosess søke å imøtekomme kommunen og
næringslivets ønske ved at man i videre utredning og planarbeid legger Alternativ 3 (lengst
sør) til grunn for ny FV trase, men og alternativ 1 (lengst nord) som en kommunal vei med
de foreløpig bidrag fra Nye veier m.f. I den videre utredning og planlegging vurderes om det
finnes ytterlig synergier å hente ut fra fylkeskommunen, næringslivet, m.fl som kan bidra til
ytterlig medfinansiering eller kostnadsbesparelser på den kommunale veitraseen.
4. Rennebu kommune må orienteres om fylkeskommunens syn på trasévalg alt nå i en tidlig
fase av arbeidet.
I møte 07.02.2019 (sak 11/19) Oppfølging av sak om anbefaling av trase for fv. 700 på
Berkåk (etter interpellasjon fra partiet Høyre), ble det fattet følgende vedtak:
1. Hovedutvalg for veg sitt vedtak fra november, sak 18/58 opprettholdes:
1.1.En trasé for fv. 700 gjennom Berkåk må på best mulig måte ivareta
framkommelighet, trafikksikkerhet og miljø.
1.2.Hovedutvalg for veg forutsetter at ny vegtrasé gjennom Berkåk bidrar til at
antall flaskehalser reduseres og ikke økes.
2. Hovedutvalg for veg vil søke å imøtekomme kommunen og næringslivets ønske
ved at man i det videre utredning og planarbeid legger alternativ 3 til grunn for ny
fylkesveitrasé og alternativ 1 (lengst nord) som en kommunal vei med bidrag fra
Nye veier m.fl. I den videre utredning og planlegging skal det vurderes om det
finnes ytterlig synergier å hente ut fra fylkeskommunen, næringslivet, m.fl. som kan
bidra til ytterlig medfinansiering eller kostnadsbesparelser på den kommunale
veitraséen.
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Som oppfølging av pkt 2 i Hovedutvalg for
veg sitt vedtak, ba fylkesrådmannen Nye
Veier om en vurdering av en kombinasjonsløsning av de to traséalternativene, der det
nordligste alternativet eller varianter av
dette, knyttes til ny fv. 700 i traséalternativ
sør som en 270 meter lang kommunal veg.
I arbeidsgruppemøtet på Berkåk 3 oktober
2018, signaliserte Nye Veier AS at de ved
valg av kombinasjonsløsningen kunne bidra
med steinmasser og andre synergieffekter
fra E6-prosjektet.
Foreslåtte kombinasjonsløsning er ikke med
på høring/offentlig ettersyn.

FYLKESRÅDMANNENS ANBEFALING
Kun ett av alternativene skal være med i endelig reguleringsplan, og valg av alternativ tas i
etterkant av offentlig ettersyn.
Med bakgrunn i Hovedutvalg for Veg sine vedtak anbefaler fylkesrådmannen at Trøndelag
fylkeskommune som vegeier, fremmer innsigelse til planen dersom Rennebu kommune
vedtar alternativ nord som trase for fv 700 gjennom Berkåk sentrum.
Den nye E6-traseen vil gi en barrierevirking og føre til oppstykking av beite /oppholdsområder for hjortevilt. Fylkesrådmannen mener det må ses nærmere på utfordringer i fht
viltet på strekningen mellom Skamfersetra og Skauma i Rennebu kommune (viltområde 8)
jfr. konsekvensutredning naturmiljø vedlegg 3 Viltregistrering langs planlagt trasé. Særlig
når det er knyttet usikkerhet til om de planlagte tiltakene er tilstrekkelige.
Det bør også ses nærmere på en mulig viltovergang mellom Garli og Løklia i Midtre Gauldal
kommune.
Fylkesrådmannen mener videre at avbøtende tiltak for jernbanen bør beskrives nærmere,
da påkjørselsfrekvensen her kan øke betydelig hvis de planlagte krysningspunktene for vilt
ikke fungerer slik de er tenkt.
Fylkesrådmannen mener ellers at planforslaget er godt gjennomarbeidet og at prosessen så
langt er gjennomført i tråd med avklaringer i det fastsatte planprogrammet. Konsekvensene
av tiltaket kommer tydelig fram gjennom konsekvensutredningene med tilhørende
fagrapporter.

Dokumentnr.: 201843945-21

side 14 av 14

KOPIMOTTAKER
Dato: 16.05.2019
Saksref: 201804755-12
Deres ref.: 2019/206-4
Side: 1 / 5

Rennebu kommune
Myrveien 1 Berkåk
7391 RENNEBU

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

Rennebu kommune - Uttalelse med innsigelse til reguleringsplan E6 Ulsberg-Vindåsliene
Vi viser til brev av 10. april i år fra Nye Veier. Fylkesmannen har gitt oss utsatt uttalefrist til 24. mai i
forbindelse med statlig samordning.
Reguleringsplanen strekker seg over to kommuner. Denne uttalelsen gjelder de deler av
reguleringsplanen som ligger i Rennebu kommune.
Bane NOR som jernbanemyndighet, har følgende merknader
Dovrebanen er av nasjonal betydning for person- og godstrafikk.
Det er god dialog mellom Nye Veier og Bane NOR. Det er grunn til å tro at vi om kort tid vil ha et
referat fra møte mellom Nye Veier og Bane NOR, som viser at Nye Veier vil imøtekomme flere av
innsigelsespunktene i denne uttalelsen. På grunn av at saken er til offentlig ettersyn, har vi likevel
sett det som nødvendig å fremme innsigelse. Når det gjelder videre fremgangsmåte, vil vi kontakte
og forholde oss til plan- og bygningsmyndigheten, Rennebu kommune.
Sammendrag - Bane NOR fremmer innsigelse mot reguleringsplanen
1

Inntil det tas inn en hensynssone for eksisterende jernbane over planlagt vegtunnel. Det
må også avmerkes hensynssone for jernbanetunnelene. Videre må bestemmelsen til
hensynssone for planlagt E6-tunnel utformes slik at den ikke er til hinder for drift,
vedlikehold og fornyelse av eksisterende jernbane.

2

Inntil «Anleggs- og riggområdene» trekkes lengre unna jernbanen og bestemmelsene
endres.

3

Inntil Bane NORs grunn avmerkes som jernbaneformål i plankartet også der det er to
vertikalnivåer.

4

Inntil det legges fram tilstrekkelig dokumentasjon om at planlagte deponier/fyllinger ikke vil
være til skade og ulempe for jernbanen. Det må også tas inn planbestemmelser om dette.

5

Inntil det tas inn en bestemmelse om at før det settes trafikk på vegen, skal det være
etablerte avbøtende tiltak for å unngå forverring med hensyn til viltpåkjørsler på jernbanen.

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

postmottak@banenor.no
banenor.no
Org.nr.: NO 917 082 308 MVA

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK
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6

Inntil det tas inn krav om at frihøyde for bruer over jernbanen, skal være minst 7,6 meter.

Nærmere om innsigelsespunktene
Bane NOR har innsigelsesmyndighet etter plan- og bygningsloven § 5-4. Med hensyn til vår
forvaltningsmyndighet viser vi også til Prop. 143 L (2015-16) «Endringar i jernbanelova og einskilde
andre lover (reform av jernbanesektoren). Under hvert enkelt innsigelsespunkt nedenfor, vil vi
begrunne nærmere om bakgrunnen for innsigelsen.
Innsigelsespunkt 1 - Hensynssoner – Framtidig E6-tunnel – Eksisterende jernbane
Det er avmerket en hensynssone, H190, for planlagt framtidig E6-tunnel under jernbanen. I den
tilknyttede bestemmelsen § 4.1.1 «Sikringssone – Tunnel» sies det i (2) at sikringssonen gjelder
vertikalt opp til terrengoverflaten. Videre sies det i (3) at i «sikringssoner over tunnelen er det ikke
lov med tiltak i grunnen, herunder sprengning, peleramming, boring eller annet som kan medføre
skade på tunnelen eller sikringssonen.» Vi kan ikke akseptere dette da det vil hindre rasjonell drift
av jernbanen. Vi har derfor innsigelse mot ovennevnte bestemmelser inntil det tas inn en
formulering som muliggjør drift, vedlikehold og oppgradering av jernbanen uten å måtte søke om
det.
For å redusere sannsynligheten for at det planlagte veiprosjektet blir til skade og ulempe for
jernbanen, krever vi at det tas inn en hensynssone for eksisterende jernbane der den ligger over
traséen for framtidig planlagt E6-tunnel. Hensynssonen må være 60 meter bred med senterlinje i
spormidt. Det må også avmerkes hensynssoner for eksisterende jernbanetunneler i de områdene
hvor veganlegget med tilknyttede tiltak eventuelt kommer nærmere enn 30 meter fra spormidt. Til
disse hensynssonene for jernbanen, må det knyttes bestemmelser om at ingen tiltak innenfor
hensynssone kan påbegynnes før byggetegninger etc. er sendt til og akseptert av Bane NOR. Inntil
dette er gjort har vi innsigelse mot reguleringsplanforslaget.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven, kapittel 3 «Sikkerhet og planfaglige krav» med underpunkt «Sikringssone for
jernbane i og over tunneler eller kulverter». Det vises også til kapittel 4 «Jernbanens arealbehov»
med underkapittel «Eiendom eller areal som er viktig for stasjoner, terminaler og jernbaneanlegg».
Videre vises det til jernbaneloven § 10, som er nærmere omtalt nedenfor.
Innsigelsespunkt 2 - Anleggs- og riggområder
På deler av strekningen er bestemmelsesområde «Anleggs- og riggområde» avmerket over
jernbanens eiendom og/eller jernbaneformål. I planbestemmelse § 5.1.1 (2) sies følgende: «Det er
ikke tillatt med tiltak i samsvar med det underliggende formålet, så lenge den midlertidige rigg- og
anleggsperioden løper.» I (4) i nevnte bestemmelse, sies: «Områdene skal istandsettes og
tilbakeføres til angitt opprinnelig bruk innen 1 år etter at anleggsarbeidet er avsluttet.»
Ovennevnte bestemmelsesområde med bestemmelser vil kunne gi store negative følger for drift,
vedlikehold og fornying av jernbanen. Det vil også kunne bli stans i togtrafikken og/eller
saktekjøring på grunn av dette. Bane NOR kan ikke akseptere noe slikt.
Bane NOR krever at «Anleggs- og riggområder» trekkes minst 9 meter unna spormidt. De
strekninger hvor «Anleggs- og riggområder» ligger høyere enn jernbanen, må høydeforskjellen i
meter også legges til avstanden på 9 meter. Inntil dette kravet er innfridd har vi innsigelse mot
reguleringsplanen.
Der hvor det planlegges kryssing (over eller under) jernbanen, kan «Anleggs- og riggområde»
aksepteres. Forutsetningen for det er imidlertid at bestemmelser og plankart i to vertikalnivåer
utformes slik at tiltaket ikke vil kunne føre til hindringer for drift, vedlikehold og fornying av
jernbanen og/eller togstans/saktekjøring.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven, kapittel 3 «Sikkerhet og planfaglige krav». Videre vises det til jernbaneloven § 10.
«Anleggs- og riggområder», nærmere enn spormidt enn 30 meter, er avhengig av søknad og
tillatelse etter jernbaneloven § 10. Bruk av kraner og løfteinstallasjoner må godkjennes særskilt.
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Når det gjelder arbeider som kan betinge sportilgang/sporbrudd, viser vi til Bane NORs rutiner for
søknader.

Innsigelsespunkt 3 - Bane NORs eiendomsgrunn
For å kunne drive jernbanen rasjonelt, er vi avhengig av at de eiendommene vi har i området
avmerkes som «Jernbaneformål». Dette omfatter også de stedene hvor det planlagte veiprosjektet
krysser jernbanen i et annet vertikalnivå (tunnel, bru etc.) enn jernbanens, noe som også gjør det
nødvendig å regulere i to vertikalnivåer.
Av hensyn til drift, vedlikehold og fornying av jernbanen, har vi innsigelse mot reguleringsplanen
inntil Bane NORs eiendomsgrunn fullt og helt er avmerket som jernbaneformål.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging, kapittel 4,
«Jernbanens arealbehov» med underkapitlene «Baneformål i arealplan» og «Eiendom eller areal
som er viktig for stasjoner, terminaler og jernbaneanlegg.»
Innsigelsespunkt 4 - Fyllinger, deponier, knuseanlegg etc.
Plankart og tverrprofiler viser at det planlagte veiprosjektet omfatter flere store fyllinger/deponier i
nærheten av jernbanen. Noen av fyllingene/deponiene planlegges lagt inn mot/på deler av
eksisterende jernbanefylling.
I Rambølls rapport, G-rap-008, 14.12.2018 «E6 Ulsberg-Vindåsliene, Geoteknisk rapport til
reguleringsplan», som er vedlagt plandokumentene sies det at det forventes setninger og en
vesentlig påvirkning av jernbanen.
Jernbanen er følsom for setninger. I verste fall kan setninger føre til avsporing og ulykke. Bane
NOR aksepterer ikke tiltak som fører til redusert sikkerhet for jernbanen og de togreisende. Videre
kan setninger gi betydelige skader på jernbaneanlegget, noe som blant annet kan føre til stans i
togtrafikken og/eller saktekjøring. Også dette er uakseptabelt.
Bane NOR fremmer innsigelse til reguleringsplanen på grunn av fare for setninger, deformasjon
av jernbaneanlegget og økt ulykkesrisiko. Innsigelsen gjelder inntil det er lagt fram dokumentasjon
som i tilstrekkelig grad sannsynliggjør at det planlagte tiltaket kan gjennomføres uten at jernbanen
utsettes for skader, ulemper og økt ulykkesrisiko. Det må også tas inn bestemmelser om den
videre planleggingen/prosjekteringen, med krav om dokumentasjon på om jernbanen kan bli utsatt
for setninger, forskyvninger, utglidninger etc., samt krav om gjennomføring av eventuelle
nødvendige risikoreduserende tiltak for å unngå økt fare for skader og ulemper på jernbanen. Dette
gjelder både anleggsfasen og permanent.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging, kapittel 3,
«Sikkerhet og planfaglige krav» med underkapittel «Arealbruk og terrenginngrep som kan påvirke
jernbaneanlegg.» Videre viser vi til jernbaneloven § 10. Det vises også til TEK17 kap. 7 og plan- og
bygningsloven § 28-1.
Innsigelsespunkt 5 - Vilt og bufe
I planbestemmelse § 2.6 om vilt sies det i (2) at utbygger og senere vegeier er ansvarlig for
nødvendig «sammenhengende gjerde langs E-6. (nødvendig sikkerhetsgjerder og sperregjerder).
Gjerdet skal dimensjoneres slik at bufe og vilt forhindres i å komme ut i veibanen. Gjerdet skal
være oppført senest med at veien åpnes for trafikk». I samme bestemmelse (3) sies «Før
anleggsstart skal det vurderes og dokumenteres om veiprosjektet kan føre til endret vilttrekk og opphold og endret risiko for viltpåkjørsler på jernbanen».
Økt fare for dyrepåkjørsler kan foruten å føre til unødvendige lidelser for dyrene, også medføre
betydelige ulemper for jernbanen og togtrafikken. Inntil det tas inn en bestemmelse om at det skal
gjennomføres nødvendige gjerdetiltak etc. for å unngå økt sannsynlighet for påkjørsler av bufe og
vilt på jernbanen, har vi innsigelse til reguleringsplanen. Gjerde etc. skal være oppført senest med
at veien åpnes for trafikk. Det er også viktig at en unngår økt fare for dyrepåkjørsler i anleggsfasen,
da denne kan trekke seg over forholdsvis lang tid.
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Det vises til at økt fare for viltpåkjørsler er en konsekvens av det planlagte veiprosjektet. Videre
vises det til dyrevelferdsloven § 3

Det er viktig med dialog mellom Nye Veier og Bane NOR med hensyn til avbøtende tiltak. Før
oppsett av gjerde i eiendomsgrensa mot banen, må tiltakshaver kontakte Bane NOR for
godkjennelse av gjerdet og plassering.
Innsigelsespunkt 6 - Frihøyde over jernbanespor
Det er viktig at det allerede nå tas inn krav i planbestemmelsene om at frihøyden mellom
skinneoverkant og underkant bru, skal være minst 7,6 meter. Inntil det tas inn en slik bestemmelse
har vi innsigelse til reguleringsplanen. Dette for å unngå forverrede forhold på jernbanen med
hensyn til drift, vedlikehold, fornying og sikkerhet.
Det vises til Bane NORs veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging, kapittel 3,
«Sikkerhet og planfaglige krav» med underkapittel «Minsteavstand til fundamenter, bruer eller
konstruksjoner nær jernbane». Videre vises det til jernbaneloven § 10, se nedenfor.
Øvrige kommentarer – faglige råd
Naturfarer (flom, erosjon, utglidninger etc)
Endret arealbruk og tiltak kan føre til raskere overflateavrenning og endrede dreneringsveier mot
jernbanen, noe som kan gi økt fare for flom-, erosjons- og setnings- og utglidningsskader.
Planbestemmelse § 2.7.1 (2) inneholder mye bra. Vi foreslår imidlertid et tillegg (fet skrift) i
bestemmelsen, slik at den blir som følger:
«Overflateavrenning/drenering fra E6 med tilknyttede prosjektet skal ikke føre til økt
flomfare og/eller kapasitetsproblemer for jernbanen eller dens stikkrenner, samt annen
eksisterende infrastruktur. Dette gjelder både i anleggsfasen og permanent.
Flom- og erosjonsforholdene for jernbanen skal ikke forverres i forhold til dagens situasjon, som
følge av tiltaket. Vi henstiller også om å få tilsendt rapporter knyttet til dette temaet, og at vi gis
anledning til å kommentere dem.
Eventuelle nye stikkrenner/kulverter gjennom jernbanen må dimensjoneres for laster for
jernbanetrafikk.
Det mottatte planmaterialet viser at deponerte masser stedvis vil legges høyt opp i/mot
jernbanefyllingene, noe som er avhengig av søknad og tillatelse etter jernbaneloven § 10 (forutsatt
innenfor avstandskravet i loven). Ved eventuell tillatelse må det blant annet påregnes krav om blant
annet prosjektering og etablering av linjegrøfter/drenering langs jernbanen.
Anleggsperioden
Anleggsperioden for ny E6 må ikke begrense fremkommelighet og sikkerhet på jernbanen. Dette
gjelder også adkomsten til banen med ikke skinnegående kjøretøy/maskiner. Vi kan ikke tillate
anleggsvirksomhet som kan forårsake rystelser eller på annen måte påvirke jernbanens anlegg
eller fremkommelighet. Vi ber om at det tas inn planbestemmelser som ivaretar jernbanen ved
arbeider som medfører sprenging etc. Det er viktig at det ikke skjer sprengning i nærheten av
banen uten dialog med Bane NOR. Eventuelle anvisninger fra Bane NOR av hensyn til jernbanen,
må følges. Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må dekke kostnader knyttet til disponering,
sikkerhetstiltak og hovedsikkerhetsvakt m.m.
Når det gjelder arbeider som kan betinge sportilgang/sporbrudd, viser vi til Bane NORs rutiner for
innmelding/søknader. Vi ber om at eventuell ny informasjon gis så raskt som mulig til Bane NOR.
Planoverganger
Det aksepteres ikke nye planoverganger eller tiltak/arealbruk som øker ferdselen over de
eksisterende planovergangene. I den videre dialogen mellom Nye Veier og Bane NOR bør det
sees på mulighetene for sanering av planoverganger.
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Arealformål for tiltak nær jernbanen og arealformål med lite detaljering
Plankartet viser flere arealformål som legger til rette for tiltak nær jernbanen. Planen viser også
arealformål med lav detaljering, slik at tiltakshaver skal kunne stå forholdsvis fritt i valg av løsning
senere. Dette gjelder blant annet kryss/veianlegg nær banen. Tiltak innenfor en avstand av 30
meter fra nærmeste spormidt er, som nevnes nedenfor, avhengig av søknad/tillatelse etter
jernbaneloven § 10. Den mottatte dokumentasjonen gir ikke grunnlag til å vurdere om en tillatelse
kan gis.

Jernbaneloven § 10
Innenfor en avstand av 30 meter regnet fra nærmeste jernbanespors midtlinje, er det forbudt å
utføre tiltak nevnt i jernbaneloven § 10, uten tillatelse fra Bane NOR («kjøreveiens eier»). Dette
gjelder også for tiltak som er omfattet av reguleringsplan og der det er satt en annen byggegrense i
reguleringsplanen.
Hovedhensynene bak bestemmelsen er blant annet å ivareta sikkerhetsmessige forhold knyttet til
framføring av tog, jernbanens uforstyrrede drift, sikring av arealer for fremtidig utvidelse av
jernbanen, behov for atkomst for inspeksjon og vedlikehold av infrastrukturen.
Det anbefales at tiltakshaver kontakter og sender søknad til Bane NOR i god tid før planlagt
anleggsstart. Eventuell tillatelse gis ofte på en rekke vilkår for å ivareta jernbaneinteressene.
Vi oppfordre Nye Veier til fortsatt jevnlig dialog med Bane NOR om det planlagte tiltaket.
For øvrig viser vi til våre krav til planlegging i nærheten av jernbane finnes i vår veileder for
nasjonale interesser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk
Med vennlig hilsen
Vibeke Aarnes
Konserndirektør
Infrastrukturdivisjonen
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NVEs uttalelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan E6 Ulsberg Vindåsliene - Midtre Gauldal og Rennebu kommuner
Vi viser til ovennevnte forslag til detaljregulering samt våre tidligere uttalelser og møter angående
saken.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

Geoteknikk/grunnforhold
Som de tilsendte plandokumentene viser er hele planområdet beliggende over marin grense. Det er
derved ikke potensiale for funn av kvikkleire og/eller sprøbruddmateriale innenfor planområdet.

Vann og vassdrag
Sweco har gjennomført en konsekvensutredning for naturmiljø av 01.03.2019 og for vannmiljø anser en
at tiltaket samlet sett vil ha begrensede negative konsekvenser. Det er planlagt en gjennomgang og
befaringer for å se nærmere på konsekvensene for de allmenne interessene i kryssingspunktene mellom
veg og vassdrag.
Hele parsellen er nå flyttet østover i forhold til gjeldende plan utarbeidet av Statens vegvesen. Etter vårt
syn vil dette bidra til å redusere konsekvensene for de allmenne interessene knyttet til vann og vassdrag.
Ny trase vil imidlertid medføre betydelige inngrep i områder som i dag er lite berørt av tekniske inngrep
og veglinja krysser flere vassdrag. I og med at vegen i liten grad følger et definert dalføre er
konfliktpotensialet mht. nærføring imidlertid betydelig mindre enn hva som tilfelle lenger nord i
prosjektet der vegen i stor grad er parallelført med vassdragene. Veglinja ligger med god avstand til de
større vassdragene i området (Sokna, Orkla, Ila) men krysser som nevnt en rekke andre vassdrag. Det
mest krevende kryssingspunktet synes å være vassdraget Stavåa hvor vegtraseen krysser en bekkekløft
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor
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som er en viktig naturtype. Kløfta er imidlertid preget av plukkhogst og elva er regulert i forbindelse
med vannkraftproduksjon. NVE og Fylkesmannens Klima- og miljøavdeling har tidligere vært i
samtaler med Nye veier ang. denne kryssinga på et tidlig stadium i planprosessen. Det er viktig å ivareta
restverdiene i området og vi anbefaler Nye veier å drøfte løsningene med oss og Fylkesmannen
nærmere.
Vi anser at forslaget til bestemmelser knyttet opp imot de allmenne interessene i vassdragene er
gjennomtenkte og vil ved god oppfølging etter vårt syn bidra til å ivareta disse interessene under
tiltaksrealisering og reetablering. Det er viktig at Nye veier engasjerer entreprenører som har kunnskap
mht. vassdragskryssinger og vannmiljø og benytter interne og/eller eksterne miljørådgivere slik at
hensynet til vassdragsmiljø ivaretas både under anleggsfasen og permanent fase.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan E6
Ulsberg - Vindåsliene - Rennebu og Midtre Gauldal kommune
Vi viser til Deres henvendelse datert 10.4.2019.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er nasjonal myndighet med oppfølgingsansvar
for brann- og elsikkerhet, farlige stoffer og produktsikkerhet. I tillegg er vi fagmyndighet for
brannvesenet og fylkesmennenes beredskapsarbeid. Vi har ansvar for Sivilforsvaret, Nasjonalt
utdanningssenter for samfunnssikkerhet og beredskap og Norges brannskole.
Vi skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. Vi skal være pådriver i arbeidet med å
forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv
ulykkes- og krisehåndtering.
Direktoratet har normalt ikke en aktiv rolle i forbindelse med denne type prosjekter. Oppfølgingsansvaret
er delegert til henholdsvis det kommunale brannvesen som ansvarlig for å følge opp forebyggende og
beredskapsmessige brannvernspørsmål og til Fylkesmannen hva angår generelle spørsmål rundt
arealplanlegging og for beredskap og samfunnssikkerhet for øvrig.
Vi forutsetter derfor at Fylkesmannen og det kommunale brannvesen blir orientert om planprosessen og
gir eventuelle uttalelser. Vi viser i denne forbindelse til Retningslinjer for saksbehandling og ivaretakelse
av brann- og elsikkerhet i vegtunneler utgitt av Statens vegvesen og Direktoratet for samfunnssikkerhet
og beredskap.
Vi ser av planbeskrivelsen at det parallelt med planprosessen jobbes med fraviksbehandling i
Vegdirektoratet om tunnelløsningen. Vi vil følge dette opp som en del av vår dialog med Statens
Vegvesen.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Dag Rune Omland

Terje Olav Austerheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.
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Merknad fra AtB på reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene - Nye
veier

AtB har mottatt overnevnte reguleringsplan til uttalelse.
AtB har ingen merknader til reguleringsplanen av E6 Ulsberg-Vindåsliene, men presiserer at det er
ønskelig å bli involvert i videre arbeid. I forhold til ny innfartsparkering vil det være viktig at det
legges til rette for god adkomst til holdeplassene. For AtB er det viktig å få etablert holdeplasser
langs nye E6 slik at det er tilrettelagt for å legge ruter langs denne traseen.
Med vennlig hilsen
Ida Beathe Gåserud
Arealplanlegger
Dette brevet er elektronisk signert.
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Uttalelse til varsel om offentlig ettersyn av forslag til
reguleringsplan - E6 Ulsberg - Vindåsliene i Rennebu og Midtre
Gauldal kommuner
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
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SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 10. april 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging vedtatt ved kongelig
resolusjon 12. juni 2015, heter det at Norge har store mineralressurser som det
moderne samfunnet har behov for og utvinning kan gi grunnlag for verdiskaping. Den
regionale og kommunale arealplanleggingen er viktig for å sikre tilgjengelighet til gode
mineralforekomster i fremtiden, og for å ivareta andre miljø- og samfunnshensyn.
Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
 Fylkeskommunene og kommunene sikrer tilgjengelighet til gode
mineralforekomster for mulig utvinning, avveid mot miljøhensyn og andre
samfunnsinteresser. Behovet for og tilgangen på byggeråstoffer ses i en
regional sammenheng.
Om planen
Planen skal legge til rette for ny vei på strekningen Ulsberg i Rennebu kommune og
Vindåsliene i Midtre Gauldal kommune. Det er utarbeidet konsekvensutredning for
planen.
Uttalelse til planen
Det er i planforslaget under tema naturressurser foretatt en gjennomgang av
mineralske ressurser som blir berørt av vegplanen. For temaet mineralressurser er den
overordnede vurderingen at konsekvensen blir ubetydelig.
Det er utarbeidet en egen fagrapport med konsekvensutredning for naturressurser der
konsekvenser for berørte forekomster av mineralske ressurser og masseuttak er
vurdert. DMF har gått igjennom vurderingene i fagrapporten og har følgende planfaglig
råd og merknader.

Planfaglig råd til område Solberg steinbrudd
Planområdet omfatter vedtatt reguleringsplan for Solberg steinbrudd fra 2017.
Hensikten med denne planen var å sikre arealer for utvidelse av eksisterende
steinbrudd. Steinbruddet er i drift og har driftskonsesjon etter mineralloven som
omfatter dagens uttaksområde. Det er også søkt om utvidelse konsesjonsområdet for
uttaket, basert på gjeldene plan. Deler av området som er avsatt til råstoffutvinning i
gjeldene reguleringsplan er i foreslått plan for ny E6 avsatt til Kombinerte formål for
samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer (o_SKF). DMF kan ikke se at det
innenfor dette arealformålet tillates uttak av stein i tråd med gjeldene plan.
Vurderingen i konsekvensutredningen tilsier at steinbruddet tillegges noe verdi, og
vegplanens påvirkning på steinbruddet er vurdert til å vil medføre noe forringelse.
Samlet gir dette vurderingen noe miljøskade som konsekvens for steinbruddet.
DMF stiller spørsmålstegn ved begrunnelsen for hvorfor uttaket som er regulert, er i
drift og har driftskonsesjon er utelatt fra å bli vurdert under prissatte konsekvenser i
denne planen. Vi kan ikke finne noen begrunnelse for dette annet enn at dette ikke er i
tråd med håndbok V712.
DMFs planfaglige råd er på dette grunnlag at det må foretas en ny vurdering av
hvordan ny arealbruk i vegplanen endrer forutsetningene for utvidelse av uttak i
område avsatt til råstoffutvinning i eksisterende plan, og at det må foretas en ny
vurdering av om konsekvensene for Solberg steinbrudd skal tas inn under pris satte
konsekvenser.
Merknad til område Rennebu granitt
Planområdet berører grøntstrukturen tilknyttet reguleringsplan for Rennebu granitt.
Det drives uttak av stein knyttet til natursteinforekomsten Toset (trondhjemitt) i
området lengst øst i det regulerte området. DMF har ikke informasjon om at det er
startet uttak for øvrig i det regulerte området. Bergrunnskartet for området viser at de
kartlagte bergartene, som i utgangspunktet er egnet til uttak av naturstein, ikke
berøres av ny E6. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig å kun benytte bergrunnskart som
kunnskapsgrunnlag for å vurdere avgrensingen av forekomster av mineralske
ressurser. Det er vurdert at plan for ny vei ikke medfører konsekvenser av betydning
for Rennebu granitt. DMF forutsetter at vurderingen bygger på opplysninger om
hvilken type masser det er planlagt å ta ut fra det regulerte området, og at det er
innhentet tilstrekkelig informasjon om avgrensingen av trondhjemittforekomsten fra
NGU, eventuelt fra tiltakshaver ved uttaket.
Merknad til Skamferseter massetak
Det er vurdert i konsekvensutredningen at konsekvensene for uttaket er ubetydelig.
Ny reguleringsplan legger imidlertid beslag på området regulert for steinbrudd og
masseuttak i gjeldene reguleringsplan. DMF kan ikke se at ny plan legger vesentlig
beslag på muligheten for drift ut i fra dagens situasjon, men vil på lengre sikt kunne
være til hinder for utvidelse av uttaket mot nord. Forekomsten som er utgangspunktet
for uttaket av ressurser er vurdert av NGU til å ha lokal betydning. Kommunen må
vurdere om planlagt arealbruk er i tråd med kommunens nåværende og fremtidig
behov for tilgang til disse ressursene.
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Malmforekomst Garli
Det er vurdert i konsekvensutredningen at ny E6 vil berøre forekomsten Garli.
Forekomsten er en punktregistrering og ikke verdivurdert. Påvirkningsgrad og følgende
konsekvens er ikke vurdert for forekomsten. DMF har forventninger om at det blir
innhentet tilstrekkelig kunnskap for å opplyse om eventuell usikkerhet knyttet til verdi
for forekomsten. Vi ber derfor om at det blir vurdert om det skal innhentes ytterligere
informasjon til konsekvensutredningen, slik at det er mulig å si noe om vegplanens
konsekvens for forekomsten.
Øvrige merknader
DMF ser at det er gjort vurderinger av massebalanse og deponibehov i planen. Større
vegprosjekter genererer ofte store volum masse som kan være egnet til å benytte som
byggeråstoffer. Der det er mulig bør det også gjøres kvalitetsmessige vurderinger slik
at massenes kvalitet ligger til grunn for hva massene brukes til. Det bør også arbeides
for at masser egnet for bruk er tilgjengelig for videre utnyttelse framfor permanent
deponering av massene.
Vennlig hilsen
Unni Garberg

Lars Libach

seniorrådgiver

rådgiver
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Sluppenvegen 17 B
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Arrondering, deponi, nydyrking – kjøp og salg
Ved ny E6 havner en god del av fulldyrkajorda mi på østsiden av E6. Nå er dette et flott
sammenhengende stykke på 64 dekar som arronderingsmessig er svært enkelt å drive. Etter
utbygging blir ca 18 dekar liggende på feil side av E6. Denne parsellen blir liggende
arronderingsmessig svært dårlig til for meg.
Med bakgrunn i dette ønsker jeg at Nye veier skal kjøpe dette arealet og gi til min gode nabo Kjell
Erik Berntsen. For hans del vil han få tilgang på ca 18 dekar helt nært tunet sitt noe som er
arronderingsmessig svært bra. Han kan slippe dyrene rett ut på beite uten å måtte frakte de. Det er
ca 100 meter fra fjøset til omtalte parsell.

Nydyrking, forslag til deponi – utfylling av dal
Det kan være aktuelt å få til et
deponi nordvest for fulldyrka
jorda.
Utfordringen min her er ei
helling/dal. Ved å tilføre noe
masse her kan man fylle opp
dalen slik at det kan være
mulig å dyrke opp dette.
Målet mitt er dyrke opp
arealet vest for fulldyrka jorda

Mvh

Anders Oddgeir Rønning
Grunneier gnr 74 bnr 1

'TATT

l 6 JAN 2019
RENNEBU KOMMUNE

Til:
Nye Veier

'Gjerde langs ny E6trase frå Ulsberg og frem til Sperregjerde Vindåslien"
Rennebu sau og geit, Rennebu kommune og Rennebu utmarksråd. Setter krav om at

beitedyrene i utmarka skjermes med godt midlertidig gjerde frå anleggsområdene under
byggingen av ny E6, på strekningene der viltgjerde ikke settes opp først. Frå eksisterende
utmarksgjerde på Ulsberg til eksisterende sperregjerde Vindåslien.

l utmarka omkring anleggsområdet beiter caSOOO sau og 100 storfe. Det kreves et gjerde

med sperrehøydeImeter og med maksimum 15cm åpningpåundersiden.Åpningerfor veier
og annet må holdes stengt med grind eller ferist.

Gjerde må væreutført på en slik måte at det ivaretar overnevnte krav til skjerming i under
hele anleggsperioden og utfyller åpninger der viltgjerde ikke er på plass.
Beitedyr som beiter i utmark er som regel ganske stedegne dyr. Dette gjør at dyr som
kommer inn på området som følge av dårlig gjerde har lett for å komme tilbake selv om de
blirflyttet i beiteområdet.

l praksis vil dette si at slike dyr kanskje må tas hjem med péfølgende kostnader. Skulle

beitedyr komme inn påanleggsområdesom følgeav overnevnte krav ikkeer oppfylt.
Vil arbeidstimer samt kostnadene knyttet til eventuelt å halde disse vekke frå beiteområdet
bli fakturert i sin helhet etter følgende satser.
Innhenting dyr: 850kr/time.

Dyr hentet hjem frå beite: 140kr pr/døgnfrå hentedato og frem til ordinærsankedato
14september.

Det bes om en bekreftelse på at kravet blir tatt inn i vegprosjektets entreprise.
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Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kåre Sundset
Arkivtrd NVE
Drugudal Maskin as, gnr63/bnr253 Rennebu Kommune
torsdag 30. mai 2019 23:52:54

Hei, her er noen merknader til ny RV-700 på Berkåk,Rennebu kommune. Drugudal maskin as har en tomt der
valg av nordlig trasé vil medføre at innkjøring vil bli sperret. Det er mulig med adkomst fra "Sandetomta" som
Rennebu kommune eier. Vi har en byggning på tomta, hvis nordlig alternativ velges,da må vi kjøre langs med
veggen på byggningen på tomta. Dette er noe som vil bli veldig trangt,spesielt om vinteren da vi har snø/takras
fra bygget. Vi må ha god adkomst til den nordlige delen av tomta da vi kjører der med maskiner og utstyr som
er storrommet. Hvis naboene plutselig vil sette opp et gjerde rundt sine tomter,ja da blir det veldig trangt.
Bygget skulle egentlig ha vært flyttet til den nordlige enden av tomta slik at den sørlige enden blir ledig for
parkering/oppstilling.
Vennligst bekreft mottak av disse anmerkninger.
Mvh Kåre Sundset/Drugudal maskin as
Sendt fra min iPhone

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Kåre Sundset
Arkivtrd NVE
Drugudal og Sundset Eiendom as, eiendom 63/266 på Berkåk/Rennebu
torsdag 30. mai 2019 23:37:05

Hei,her er noen anmerkninger angående valg av sørlig trasé RV-700 Berkåk sentrum.
Ved eventuellt valg av sørlig alternativ for plassering av RV700,så kommer veien rett over tomta vår. Etter de
tegningene jeg har fått så vil byggningen gå klar med ett nødskrik. Dette er ett utleiebygg med fire leietakere pr.
i dag. Konsekvensen av veiplasseringen vil være at Berkåk Bilskade as,som leier på den sørlige enden av
bygget,ikke lenger får tilgang til sine lokaler da portene for adkomst til verkstedlokalet vil bli tilnærmet
blokkert av den nye veien. Det vil bli så trangt at man ikke kommer inn i lokalene. Det vil også bli på det
nærmeste umulig å komme inn i bakgården til byggningen da det ikke blir nok plass til å kjøre på. Det er også
porter inne i bakgården som vi må ha tilgang til.Dette problemet vil bli enda større på vinteren da all snø fra
RV700 vil falle ned mellom bygget og veifyllingen. Veien vil akkurat her komme høyt opp på bygget så dette
vil bli ett betydelig problem. Slik som det er i dag,så har vi også muligheten for å kjøre til baksiden av bygget
på nordenden av bygget. Dette er ikke noe vi kan basere det på i framtiden da vi bare leier areal til adkomst
rundt bygget. Dette p.ga at bygget ligger kloss opptil nabotomta. Hvis det kommer en ny eier av nabotomta så
får vi kanskje ikke fornyet leieavtalen. Da står vi igjen med den adkomsten vi har på sydsiden av bygget,altså
midt i den traséen den nye RV700 kommer på.Vår eiendom vil også bli delt i to av den nye RV700 da en del av
tomta vil bli klemt mellom jernbanen og RV700. Denne delen av tomta er pr. i dag ikke annet enn ledig
areal,men den vil bli ubrukelig når RV700 deler den i to.Det kan jo være en mulighet at man river sørenden av
bygget og erstatter det med noe nytt på nordenden eller i bakgården,da får man jo tilgang til bakgården.Rives
sørenden av bygget vil det kanskje også bli mulig å rette ut RV700 slik at det blir lengre avstand til bolighusene
på sørsiden av veitrasé. Eller så må man rive hele bygget og erstatte det i sin helhet samt erstatte de kostnader
det måtte medføre for huseier og leietakere. Det er Rennebu kommune som i dag eier nabotomta på nordenden.
Tomta vår har ett totalt areal på 9229,8 m2 i henhold til kart fra kartverket.
Grunnflate på bygg er 1029m2.
Brutto utleieareal er 1219 m2 da en del av bygget er i to etasjer.
Utleid areal er i dag 851 m2.
Leieinntekter er i 2019 kr.407000,- +mva.
Vennligst gi tilbakemelding på at mail er mottatt.
Mvh Kåre Sundset/ Drugudal og Sundset Eiendom as
Sendt fra min iPhone

Til
Nye Veier AS
Sluppenvegen 17b
7037 Trondheim
Berkåk. 27.05.19.
INNSPILL TIL TILKOBLINGSVEI TIL E6 OG FYLKESVEI 700.
Vi er to eiere av bolighus som ligger i Berkåk sentrum, 63/235 og 63/100.
De nye sentrumsplanene mener vi har forskjellige innvirkninger for oss.
Dette er våre meninger:
•
•
•
•
•
•
•

Vi som eiere ønsker ikke en stor rundkjøring i sentrum.
Vi ønsker ikke en vei mellom Coop og boligområde.
Vi ønsker ikke et sentrum med støyskjerming.
Trafikksikkerhet? Sikkerhet for barn, eldre og funksjonshemmede?
Framkommelighet?
Vi ønsker det blir tatt vare på sentrum og næringsliv.
Vi mener det er unødvendig å legge veien i sentrum, og mener alternativ nord er til
det beste for alle beboere og næringslivet på Berkåk.

Viser til orienteringsmøte på Berkåk den 6.mai 2019.
På dette møtet ble det anmodet om at grunn og huseiere som ville bli berørt av denne
utbyggingen måtte varsle om sine merknader.
Vi to huseiere Gunn Bjørnstad og Kåre Grøtte vil få våre eiendommer betydelig redusert
verdimessig ved at det sydlige alternativ blir valgt som tilknytningsvei til E6.
Vi kommer til å sette fram krav om erstatning av verdireduksjon såfremt det sydlige
alternativ blir valgt.
Med hilsen
Gunn Bjørnstad

Kåre Grøtte

Fra: finn.dyb-sandnes@coop.no (finn.dyb-sandnes@coop.no)
Sendt: 22.05.2019 15:46:09
Til: arkivtrd@nyeveier.no
Kopi: Trond Nylende Jære; Leif Conradi Skorem; lars.ove.breivik@coop.no; rune.okland@coop.no;
arild.soerlien@coop.no
Emne: Høring og offentlig ettersyn reguleringsplan ny E6 - vedtak i sak 11/2019 Rennebu Kommunestyre 3. april
2019
Vedlegg:
Vi viser til samtale med strategirådgiver Trond Jære i Rennebu Kommune, og vil komme med følgende innspill
som gjelder de to alternative traseene for fv. 700 gjennom Berkåk sentrum.
For vår Extra på gnr. 63 bnr. 243 i Rennebu vil det oppstå betydelige problemer dersom alternativ sør blir valgt.
Dette er knyttet til bl.a. avstand til vårt varemottak, høydeforskjeller i forhold til parkering samt hinder og
stenging av innkjøring som vanskeliggjør adkomst til butikken.
I tillegg til egne interne problemer særlig for varelevering, som vil måtte foregå over parkeringsplassen som
benyttes av publikum, vil alternativ sør også ha betydelige negative konsekvenser med hensyn til
trafikksikkerheten knyttet til aktiviteten ved butikken.
Videre vil dette alternativet forhindre enhver fornuftig utnyttelse av våre ubebygde eiendommer gnr. 63 bnr.
66/74/110 samt gnr. 63 bnr. 56/60/62/72/113, og vi forbeholder oss i tilfelle retten til å kreve full innløsning dersom
alternativ sør skulle bli en realitet.
Vi vil basert på dette på det sterkeste anmode om at alternativ Nord blir valgt som trase.
Dersom det ellers er behov for ytterligere informasjon eller ønske om nærmere dialog er vi selvsagt tilgjengelige.
Med vennlig hilsen
Finn Dyb‐Sandnes
Eiendomssjef

Mobil 909 28 932
Classification: Open

Norges Lastebileier – Forbund, Trøndelag
Kvenildmyra 5
7093 Tiller
Nye Veier AS
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim
VÅR REF.: Roar Melum

DERES REF.:

DATO: 29.05.2019

Høring til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene
NLF Trøndelag viser til detaljregulering for E6 Ulsberg – Vindåsliene i Rennebu kommune
og Midtre Gauldal kommune.
NLF Trøndelag mener at forslaget til reguleringsplan for E6 Ulsberg – Vindåsliene er helt i
tråd med regionens behov for en trafikksikker og fremtidsrettet veg.
Når det gjelder løsningen for FV 700 frem til ny E6, så mener NLF Trøndelag at ingen av de
foreslåtte alternativ optimale. Her bør man se på muligheten for å legge en ny trasé utenom
Berkåk sentrum. Ser man dette i sammenheng med stigningsforholdene opp mot Berkåk, kan
man finne en løsning som bedrer fremkommeligheten samtidig som man frigjør Berkåk
sentrum for sentrumsutvikling. Med forventet økning i godsstrømmene og Berkåks posisjon
som godsknutepunkt vil en slik løsning være fornuftig med tanke på trafikksikkerhet, miljø og
kostnytte for samfunnet.
Når det gjelder de to løsningene som er foreslått, så vil alternativ Sør medføre færrest stopp
og svingbevegelser, noe som er en stor fordel for tyngre kjøretøy. Dette reduserer blant annet
støy og utslipp. Dette forutsetter at trafikken kjører gjennom Berkåk uten stans. Skulle man
mot formodning innom bensinstasjonene for tanking og hvilepauser, vil dette alternativet
komme dårligst ut.

Alternativ Nord kommer som sagt ikke så godt ut som alternativ Sør med tanke på
gjennomgangstrafikk. Dette skyldes i hovedsak de to rundkjøringene som er forslått. Dersom
man kan fjerne rundkjøringene og gjøre FV 700 til forkjørsveg slik at gjennomgangstrafikken
prioriteres, vil derimot dette gjøre Nord til det beste alternativet.

Roar Melum
Regionsjef

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17 B.
7037 Trondheim

Rennebu 27.05.2019.

Arne Egil Og Anita B. Gunnes
Trethaugveien 759
7391 Rennebu
Kløftet 76/10,18
a.gunnes@getmail.no
tlf.: 950 79 971 Anita B.
tlf.: 91710347 Arne Egil.

Innspill Høring E6 Ulsberg – Vindåslien.
Vi ser nå det blir tidligere oppstart av nye E6 mellom Ulsberg – Vindåslien, vi vil herved komme med og få frem
budskap og vårt innspill her. Om att dere tar med i deres prioriteringer i nye planlegginger for Nye E6 på denne
strekning, att det blir et sperregjerder mot denne nye E6 mellom utmarken og innmark for husdyr og vi alle kan
føle oss trygge.
Det er mye som skjer i dette områder fra sør til nord etter denne nye strekning E6 dere har nå planlagt, vi vill
ha her en trygg og god dialog for alle og kan bli enighet om dette på en grei måte. Før og under anleggstiden en
god dialog også i etter tid.
I Område dere nå skal legg den nye E6 på Øst siden ligger vårt utmarksbeite, som vi bruker som en flott ressurs
for husdyrene om sommeren, så vi kan hjemme lage vinterfôret på innmarken og få opp mere beitefor igjen
når dem skal sankes inn igjen til høsten, i utmarken sleppes det fra ca. 1.6 - 25.10 ca. vært år husdyr i dette
område som storfe og sauer med lam. Vår besetning går alt mellom fra Vindåslien og heilt til Ulsberg, mest i
nabo kommunen Midtre Gauldal ned imot nord / Vindåslien.
Så derfor sender vi her et håp om å bli hørt og bli prioriterte i deres planlegging videre og under hele
anleggstiden. Vi ser ikke for oss og kan ha husdyr lenger i utmark og drive landbruket vårt her, hvis ikke dette
kan gjennomføres å få ett sperre gjerde etter denne vei som skal gå i stor fart.
Håper dette her blir prioritering etter denne nye vei og lagt inn i planleggingen.
VIKGDIG Som:
•
•

Et fast Sperregjerder mot utmark og innmark etter E6. Sperre gjerder før / under og etter
Anleggstiden.
Over og under ganger så vi kommer frem og med vårt landbruks redskap ol. og husdyrene.
Ser det blir vilt overganger: her må det sett opp et enkelt mindre gjerde så ikke sauene kommer over
på feil side eller der det blir vei over lagt ned en ferist m/grind.

Dere går for å lage en trygg og raske veier og vi ønsker ha det også trygt for oss selv og husdyra, ønsker å ha en
god dialog med alle.
Så la norskes bonden og få leve videre, som nye veier for lov og bygge sine nye veier og dem blir trygg for alle.
Kløftet 76/10 i Rennebu den 27.05.2019.
MVH

ANITA B. GUNNES
Anita B. Gunnes

OG

ARNE EGIL GUNNES
Arne Egil Gunnes.

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim

Berkåk, 31.5.2019

Høringsinnspill - Forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg-Vindåsliene
Vi representerer Gnr/Bnr 57/1 og 8 i Rennebu kommune som er berørt av forslag til reguleringsplan
for ny E6 og planlagt næringsareal på Berkåk.
Næringsareal
Vi er positive til foreslått næringsareal på vår eiendom, og forutsetter at kommunen sørger for at det
blir inngått frivillige samarbeidsavtaler om utvikling av næringsareal mellom grunneierne, Rennebu
kommune og Nye Veier. Vi ber om at en slik avtale blant omhandler og stiller krav til Nye Veier om
deponi, klargjøring av næringsareal og fremføring av infrastruktur.
Vi ber videre om at endelig områdeavgrensning av det foreslåtte næringsarealet gjøres i samråd med
berørte grunneiere, og at det gjennom eksempelvis en detaljplan for næringsområdet tas nærmere
stilling til bruken av området. Vi som grunneiere ønsker å utvikle dette i samarbeid med kommunen,
og ser det som naturlig at kommunen leder arbeidet, bistår grunneierne opp mot Nye Veier og tar sin
andel av kostnader forbundet med å tilrettelegge for nytt næringsareal.
Vi ber om at det også vurderes å avsettes areal til næringsformål mellom jernbanen og ny E6 rett
nord for nytt E6 kryss på Berkåk på vår eiendom. Dette arealet blir som følge av ny E6 «låst inne» og
mister mye av sin eksisterende verdi. Området blir liggende inntil ny og eksisterende infrastruktur og
vil være lett tilgjengelig fra ny E6 og det arealet som allerede er foreslått som næringsareal. Arealet
vil være attraktivt for næringsformål.
Rasteplass/trailerparkering
Endelig plassering av foreslått område til rasteplass/trailerparkering må sees i sammenheng med en
optimal utnyttelse av tilgrensende foreslått næringsareal. Det bes derfor om at endelig plassering
gjøres ut i fra en samfunnsmessig riktig vurdering der både hensynet til rasteplass og næringsareal
totalt sett blir ivaretatt på en optimal måte. Vi ber om å bli involvert i endelig plassering av det
foreslåtte område for rasteplass/trailerparkering på vår eiendom.
Træthaugeien
Vi er blitt gjort kjent med at det er kommet innspill fra enkeltbrukere av Træthaugveien som ikke er
berørte grunneiere om å flytte dagens Træthaugvei til oversiden og øst for ny E6. Som berørte
grunneiere på store deler av traseen motsetter vi oss dette, og forutsetter at dagens Træthaugvei
opprettholdes også etter utbygging av ny E6. Opprettholdelse av dagens Træthaugvei vil totalt sett
bli den beste løsningen for veilagets brukere.
Det er ikke ønskelig for oss som er grunneiere langs dagens Træthaugvei og langs ny planlagt
anleggsvei på oversiden å få to gjennomgående «Træthaugveier» gjennom eiendommene våre i
tillegg til ny E6 som er åpen for alminnelig ferdsel. Vi er fire berørte grunneiere. To gjennomgående
«Træthaugveier» vil gi oss grunneiere økte ulemper blant annet i form av økt trafikk og forstyrrelser
gjennom eiendommene og økte vedlikeholdskostnader sammenlignet med dagens situasjon. Ny
anleggsvei/skogsbilvei på oversiden vil kun bli vinterbrøytet de få årene det er behov for transport av
tømmer for de som ønsker å bruke veien til skogsformål, og vedlikeholdskostnadene blir derfor
minimalisert sammenlignet med at den er åpen for alminnelig ferdsel og tungtransport året rundt.

I tillegg til bruk av veien til skogsformål, vil det være naturlig at veien benyttes av beitelag og jaktlag
ifm husdyr på utmarksbeite og jakt. Dette er en bruk i tilknytning til landbruksformål som ikke vil
medføre vesentlige vedlikeholdskostnader sammenlignet med om veien skulle være åpen og
tilrettelagt for gjennomgående alminnelig ferdsel året rundt med en særlig belastning i vårløsninga.
Veianlegget som nå er planlagt på oversiden av ny E6 er ut fra et behov for anleggsvei under
anleggsarbeidet. Denne veien er planlagt overført til skogeierne som en kompensasjon som følge av
at ny E6 vil hindre muligheten å få tømmer ned til Træthaugveien. Bruk og vedlikehold av denne nye
skogsbilveien vil det være de berørte skogeierne som blir ansvarlige for. Bruksrettigheter på dagens
Træthaugvei kan ikke uten videre overføres til veianlegget på oversiden. Dette er heller ikke
omhandlet i planforslaget, og vil møte en rekke uheldige diskusjoner knyttet til blant annet fordeling
av bruksrettigheter og vedlikeholdskostnader for dagens Træthaugvei og ny anleggsvei/skogsbilvei.
Vi konstaterer at en eventuell flytting av dagens Træthaugvei ikke er omtalt i forslag til
reguleringsplan, og vi forutsetter at dette ikke er et tema som blir vurdert nærmere og at dagens
Træthaugvei består i tråd med berørte grunneiere sitt syn.
Ny anleggsvei/skogsbilvei
Når det gjelder ny anleggsvei/skogsbilvei på oversiden av ny E6 forutsettes det at det tilrettelegges
med samme antall avkjøringer og lunneplasser som på dagens Træthaugvei gjennom våre
eiendommer. Endelig plassering må skje i samarbeid med oss som grunneiere og skogbrukssjef Ståle
Solem ut fra en god skogbruksfaglig vurdering. Det gjøres oppmerksom på at det også vil være behov
for avkjøringer og lunneplasser fra ny vei der denne går på oversiden av nytt planlagt næringsareal.
Veien kan innenfor næringsområdet få status som kommunal vei, og kommunen må ta stilling til om
disse avkjøringene til skogsformål må reguleres inn nå eller om de kan planlegges i etterkant.
Ulemper på gjenværende eiendom
Det påpekes allerede nå at ny E6 vil medføre en uheldig arrondering og oppsplitting av våre
eiendommer, og vil blant annet gi økte driftsutgifter ifm fremtidig skogskjøtsel og skogsavvirkning på
begge sider av ny E6.
Det påpekes videre at vårt regulerte hyttefelt rett på oversiden av ny E6 ved Buvatnet mister mye av
sin attraktivitet, og tilgangen til Buvatnet som et nærliggende og populært bade- og
rekreasjonsområde reduseres vesentlig.
Det forutsettes at Nye Veier tar ansvar for at drenering av vann, stikkrenner etc ifm ny E6 ikke
medfører ulemper på nedsiden av ny E6, men at vannet fortsatt vil gå langs de naturlige vannveier.
Det påpekes allerede nå at arealet som blir liggende innklemt mellom ny E6 og jernbane reduseres
vesentlig i verdi for våre eiendommer 57/1 og 8, da driftskostnadene for skogsavvirkning blir
vesentlig høyere pr kubikk pga oppsplitting og uheldig arrondering av eiendommen. Samtidig mister
området sin status som jaktområde.
Avvirkning av skog ifm ny E6
Det betales i dag en avgift til veilaget per kubikk tømmer som transporteres ut langs Træthaugveien.
Vi forutsetter at avgift ifm skog som nå avvirkes og transporteres ut langs Træthaugveien ifm ny E6
dekkes av Nye Veier.
Med hilsen
Tormod Eggan og Lillian Toset
Kopi: Rennebu Kommune

Ulsberg
-Et knutepunkt med stort potensiale
Dato: 31 mai 2019

Vegar Hyttebakk (VH), leder i Innset og Ulsberg grendalag.

Tlf: 90689262. Epost: vegar.hytt@hotmail.no

Kristine Ek Bratset, leder i Gisnås og Havdal grendalag. Tlf: 95729990. Epost: brattset.k.e@gmail.com.
Vemund Eithun og Ingrid Tørset, Sveinung Eithun, representanter for næringsliv. Tlf: 48212667 Epost: post@jt-bygg.no (Ingrid Tørset)
Eivind Tørset, for Ulsberg velforening. Tlf: 93808858 Epost: eivind_t@live.no

[Firmanavn]
Ulsberg

Høringsuttalelse i forbindelse med ny E6
mellom Ulsberg og Vindåsliene
I forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Ulsberg og Vindåsliene ønsker Innset og Ulsberg grendalag, Gisnås og
Havdal grendalag, næringsliv og Ulsberg velforening å komme med kommentarer.

Ulsbergkrysset
Vi viser til vårt innspill/forslag fra juni 2018, der vi foreslår arealer for næringsformål ved Ulsbergkrysset.
I planforslaget som er ute på høring er det tatt lite hensyn til vårt innspill, da det ikke er innlagt noe
næringsareal ved Ulsbergkrysset, noe som virker uforståelig. Det har vært to møter mellom Grendalaget,
kommunen og NyeVeier noe som vi er glade for. Likevel føler vi at saken ikke er tatt på alvor i kommunen.
Noe av det arealet vi foreslo til næringsformål er medtatt i planen, men er regulert til kombinerte formål
for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastruktur.
Vi mener området kunne vært regulert til et annet kombinert formål der næringsbebyggelse hadde
inngått. Vi har vært i kontakt med planavd. hos fylkeskommunen, og slik som vi forstod det er dette mulig.
Vi foreslår igjen å regulere inn hele området ved Ulsbergkrysset, vest for E6 (figur 1), som
deponeringssted der det er hensiktsmessig for opparbeiding av næringsarealer, og for så etterpå å brukes
som nærings arealer. Vi forstår ikke hvorfor kommunen ikke har tatt med arealet fra verkstedet og
sydover som næringsareal slik vi foreslo. Ved å ta med hele område vil dette gi større muligheter for en
eller flere næringsaktører.
Vi foreslår at det gjøres nødvendige endringer i planen med tanke på at det reguleres inn næringsarealer
på Ulsberg.
Grendalagene, næringsaktører og Ulsberg Velforening er opptatt av at en skal slippe omreguleringer og nye
planprosesser i framtiden for å få til næringsarealer på Ulsberg. Det er nå i forbindelse med ny E6 utbygging at vi
har muligheter til å lage gode næringsarealer ved Ulsbergkrysset. Terrenget er noe krevende slik at det er
hensiktsmessig å lage et lavere platå rett ut for dagens kryss.

Vi håper kommunen utviser større interesse for å få til næringsarealer på Ulsberg enn de hittil har gjort.

Grunneiere
Alle private grunneiere er positive til at det aktuelle området blir regulert som næringsareal, og at området kan
først brukes til deponiområdene for å tilrettelegge for bedre næringsarealer.

Figur 1: Ved Ulsbergkrysset. Området som er markert oransje foreslås regulert inn som deponi og etterpå næring. Tunell åpningen ligger bare
ca. 500m nord for det foreslåtte regulerte området. Mot: Nord. Ill.: VH. Kart: Kartverket.

Figur 2: Dronebilde av det aktuelle området ved Ulsbergkrysset. Mot: Nord. Foto: Sveinung Eithun.

Figur 3: Dronebilde av det aktuelle området ved Ulsbergkrysset. "Gaden og Larsen" ned til høyre. Mot: Nord. Foto: Sveinung Eithun.

Figur 4: Dronebilde av det aktuelle området ved Ulsbergkrysset. Krysset opp til venstre. Mot: Øst. Foto: Sveinung Eithun.

«Trekanten»
Det regulerte området (Trekanten) mellom Ulsberg krysset og Kløftbrua har vi også kommentarer til. Vi er veldig
glade for at Trekanten har bitt med i planforslaget, og at det først foreslås å brukes som deponeringsområde for
opparbeidelse av næringsarealer, og etterpå bli lagt ut som næringsarealer. Vi håper at dette området vil også være
åpent for besøksintensiv virksomhet. Dette fordi vi mener at det er næringsaktørene selv vet best hvor det er best å
etablere seg. Det er de som tar den økonomiske risikoen.

Grunneiere
Alle private grunneiere i Trekanten er positive til at områdent har blitt med i planforslaget, der det først blir brukt til
deponiområdene for å tilrettelegge bedre for næringsbebyggelse og deretter bli lagt ut som næringsarealer. De har
også arbeidet aktivt selv med dette.

Figur 5: "Trekanten" som ligger mellom Ulsbergkrysset og Kløftbrua. Mot: Vest. Kart: Plankart.

Potensielle næringsaktører
Det er flere næringsaktører som har fordeler av å etablere seg på de to nevnte områdene. Dette på
grunn av at områdene ligger så sentralt til viktige veiakser. Dette som til Trondheim, Møre og
Romsdal, Hedmark og Oppland.
Veisideanlegg som energistasjon for primært privatbilkjørere vil egne seg godt for arealet vest for
krysset. Her har det vært ideelt å anlegge «Trøndelagsporten», et senter der reiselivsnæringen i
Trøndelag kan ha hatt sitt utstillingsvindu. Hvis «Trøndelagsporten» blir realisert kan det ha stor
positiv virkning på hele Trøndelag og da særlig søndre del av Trøndelag. En aktivitetspark i
tilknytningen til senteret ville ha gitt bilister nødvendig pause og ville fremmet trafikksikkerheten.
Andre sørvis næringer som verksted, butikk er også mulig. Kanskje aktører innen veiarbeid ønsker å
etablere seg i det viktige krysset.
I dag er kjøp og salg gjennom internett økende, og hvis man ser over til USA så har dette tatt helt av.
Finn.no er eksempel på et selskap som reklamerer for netthandel, og hvis kunden ikke er fornøyd
kommer de å henter varen, og kunden får pengene tilbake. For å imøtekomme dette behovet, kan
løsningen være å anlegge godsterminal satellitter. Dette vil trolig øke effektiviteten og begrense
miljøforurensning. Ved krysset på Ulsberg mener vi er et egnet sted. Det blir sagt at kapasiteten på
godsterminalen på Alvdal er allerede sprengt og Ulsberg kan være med å fylle dette behovet.

Kollektivforbindelse
Vi er glade for at det tas hensyn til kollektivforbindelsen og at det er foreslått «park & ride» løsning
for kollektivreisende i Ulsbergkrysset. Når det gjelder sikker adkomst til vestsiden av E6, ser vi at
planen er mangelfull. Trafikken på E6 vil trolig øke mye på kort sikt, og ved særlig dårlig vær kan det
oppstå veldig farlige situasjoner, og da i ytterste konsekvens gå med liv. Det foreslås å lage en
gangbru over E6. Denne brua vil også være til fordel for lokalbefolkningen ved at området vest for E6
åpnes for positiv bruk, som for eksempel rekreasjon.

Slutt ord
Vi håper at vår høringsuttalelse vil bli tatt på alvor, slik at næringsaktører har en bedre mulighet til å
etablere seg ved det viktige Ulsbergkrysset.

Dato: 31 mai 2019

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Gjermund Kvam
Arkivtrd NVE
gerd.staverlokk@rennebu.kommune.no
Høringsuttalelse til ny E6 forbi Berkåk
onsdag 29. mai 2019 14:49:51

Et samlet FAU ved Rennebu Barne- og Ungdomsskole har følgende innspill til planene om
fylkesvei 700 gjennom Berkåk sentrum i forbindelse med ny E6:
- Uansett hvilken trasé som velges, er det av stor betydning at sikkerheten til myke
trafikanter ivaretas. Kryssing av fylkesvei 700 skal tilrettelegges så man sikrer små barn fotgjengerovergang er ikke sikkert nok da 6-åringer skal krysse veien alene.
FAU vil ikke ta stilling til hvilken trasé som bør velges, men krever sikring ut fra verst
tenkelige scenario. Det gjelder både ved kryssing av gamle E6 og eventuell
sammenkobling av ny fylkesvei 700 og Postmyrveien. Uansett trasévalg vil en stor del av
skolens elever måtte krysse den nye veien eller stå i fare for å møte en bil i høy fart. Vi
forventer at barnas sikkerhet gis første prioritet og tilgodeses med sikre løsninger.
For FAU ved Rennebu Barne- og Ungdomsskole
Gjermund Kvam

Berkåk 23.05. 2019
Vår ref.: 60/2019
Tidligere ref: 31/19
Til Rennebu Kommune
postmottak@rennebu.kommune.no
Nye innspill vedr. ny reguleringsplan for Berkåk sentrum.
Henviser også til:
- innspill 31/19 av 6. mars til Rennebu Kommune.
- høringsuttalelse vedr. reg.plan ny E6 sendt til Nye Veier 24.05. 2019 (kopi sendt
til Rennebu Kommune.)
Nye innspill og ideer vedr. ny reguleringsplan for Berkåk Sentrum.

1. Reguleringsbestemmelser vedrørende vedr. max str. på butikkareal på 150 kvm.
ved ny E6 må endres. Det må ikke legges strenge krav på akkurat dette, da det
kan være et hinder for nyetableringer.
2. God og synlig informasjon til veifarende om Rennebu/Berkåk i sentrum og ved ny
E6. Dette gjelder også ved ny E6 både på Ulsberg og Soknedal.

På vegne av styret i Rennebu Næringsforening
Ivar Langklopp
Leder
tlf. 906 53 315
epost: ivar@langklopp.no

Kenneth Teigen
Sekretær
tlf. 917 83 500
epost: kenneth@rennebu.com

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tormod Herre
Arkivtrd NVE
Innspel/merknader planforslag ny E6 Ulsberg-Vindåsliene
mandag 3. juni 2019 01:23:37

I forbindelse med ny E6 gjennom Rennebu vil bondelaget understreka viktigheiten av
gjerding og fysisk adskillelse av husdyr og anleggsområde/trafikk. Bondelaget har merka
seg at det foreligg tilbud frå fleire utanlandske aktørar. Det må gjerast heilt klart også for
desse, at her i landet vert husdyra slept ut i store felles beiteområder, der dyras ferdsel vert
avgrensa med gjerde. Det førekjem ikkje kontinuerleg gjeting av kvar einskild flokk som
kanskje kan vera kulturen i entreprenørfirmaets heimland? Det bør i forkant av
kontraktsinngåelse bli utarbeida tiltaksplanar for å halde bufeet unna farlege situasjonar
inne på anleggsområde og eksisterande E6.
Ellers vil vi påpeike viktigheiten av tilkomsten til private jordbruksveger i travle onnetider.
Vi oppfordrer, håper og trur at byggherre og entreprenører legg opp til samarbeid og god
informasjon ut mot berørte grunneigarar/bønder.
Vi vil trekkje fram eit særskilt tilfelle, og støtte opp om ynskjet til eigar av gnr. 75 bnr. 3 i
Rennebu. Dette er vel den garden som i vår kommune vert sterkast berørt av utbyggjinga,
med tap av mykje dyrkajord, og gjenverande innmark delt i to av ny E6. Vi synest det då
vil vera på sin plass å innfri ynskjet til Kjell Erik berntsen om kulvert under nye E6 slik at
han kan få nytta begge sider av gjenverande eng til sauebeite og tilsyn av beitedyr.
Rennebu bondelag V/styret.
Tormod Herre
Erik Kvam
Mikkel Andre Myrmo
Håvard Reitås
Siri Hoset

Idar Presthus
Postboks 85 Berkåk
Træthaugveien 309
7399 Rennebu

20.05.2019

Nye Veier AS
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim
arkivtrd@nyeveier.no

Innspill ny E6 – pelsdyr og adkomst
Pelsdyr og drift av pelsdyrfarmen
Innspillet gjelder anlegget/drifta av arbeidet på ny E6 ovenfor gårdsbruket Tovlia gnr 59 bnr 2.
Anleggsområdet ligger ca 200 – 400 meter ovenfor pelsdyrfamen. Pelsdyrdrifta har en sårbar og
følsom periode fra 1. april til 15. juni i forbindelse med valping. Det jeg er svært redd for er at det
foregår sprengningsarbeid og evt knusing av stein i denne perioden. Det bør derfor ikke foregå
sprengning og steinknusing i en sone på 1000 meter ut i fra gården i denne perioden.
Steinknusing bør ikke foregå nærmere pelsdyrfarmen enn 1000 meter hele året. Ønsker dialog og
varslinger på det arbeidet som skal skje i denne perioden. Det værste som kan skje er at oppstarten
våren 2020 skjer i dette området da dyrene ikke har vent seg til den generelle anleggsstøyen. Dyrene
venner seg til svak støy etterhvert, men anleggsstarten bør ikke skje i dette området i
valpingsperioden våren 2020.

Adkomst til gnr 59 bnr 2
Det værste som kan skje er at Nye veier utfaser eksisterende Træthaugvei i Hammerdalen med å
nedgradere den til traktorvei slik at den ikke kan opprettholdes som gjennomkjørbar vei etter at
anlegget er ferdig. Hvis den østlige traseen blir fungerende Træthaugvei etter anleggets slutt er jeg
nødt til å ha ny gårdsvei fra viltovergangen overfor gnr 59 bnr 2 og rett ned til tunet pga av at
fôrbilene/tankbil skal komme fram. Dagens gårdsvei og kurver er ikke kjørbar for lastebiler med
adkomst fra nord/viltovergang pga bratt hellende terreng og skarp sving.

Adkomst til Tovlia gnr 59 bnr 2

Angående brønn og vannkilde på gården.
Stiller spørsmål om erfaring ved tilsig fra smeltevann med salt fra E6 til grunnvann og brønn som
ligger på tunet mitt.
Mvh

Idar Presthus

Innspill til planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene

30.mai 2019

Igla Vannverk

Har vel ikke så mye mer innspill enn det som er sendt inn fra før, og som ligger inne i
planforslaget, annet enn at det må avklares med entreprenør om at vi må ha tilgang til
vannverket for vedlikehold og kontroll under hele utbyggingsfasen.
Og må få presisere at vannverket må være i kontinuerlig drift pga bla campingplass og fjøs
med dyrehold.

Mvh Igla Vannverk.
v/Knut Berntsen
Skugglia
Træthaugveien 649
7391 Rennebu
knut@skugglia.no
917 17 983

Innspill til planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene

22.mai 2019

Rennebu øst beitelag

Rennebu Øst Beitelag ønsker å fremheve de store utfordringene som en ny E6 gjennom et
beiteområde vil føre med seg for beitenæringa. Dette gjelder ikke bare når veien er ferdig,
men også fra dag én i anleggstidens oppstart.
Rennebu Øst Beitelag slipper ca 5000 sau/lam og ca 100 storfe på utmarksbeite i området fra
Ulsberg og til Vindåsliene.
Under anleggstiden vil det på østsiden i hele veitraseens lengde bli et stort påtrykk av
beitedyr. Dette vil da være en utfordring om anleggsområdet i sin helhet ikke har
husdyrsikkert gjerde som holder beitedyr utenfor.
Husdyr som kommer seg inn på anleggsområdet vil ikke bare være til hinder for
anleggsarbeidet, men også ha en stor risiko med tanke på dyrevelferd og dyras naturlige
bevegelse, og betydelig risiko for feil håndtering og flytting av beitedyr ut av anleggsområdet
av ufaglært personell.

Når veien er ferdigstilt vil det være et viltgjerde
langs veien på begge sider. Men på grunn av
viltoverganger og fri passering over tuneller mm,
vil beitedyra "krysse" E6 og dermed ferdes på
begge sider av ny E6.
På vestsiden vil deler av beiteområdet være tett
inntil jernbanen, noe som vil føre til et stort trykk
av beitedyr mot en tildels dårlig utgard mot
jernbanen. Dette vil være en stor risiko for
beitedyras dyrevelferd og fare for påkjørsel av
tog.
I store deler av denne strekningen på vestsiden
vil et slikt beiteområde mellom ny E6 og
jernbane bli langt og smalt, og være en fare for
opphoping av beitedyr. Dette vil i stor grad
hindre en naturlig bevegelse for beitedyra, og
også risikere underdekning av beitefór.

1. Anleggsperioden
Rennebu Øst Beitelag krever at det blir satt opp et husdyrsikkert gjerde på østsiden av ny E6 i
sin helhet i fra Ulsberg til Vindåsliene under hele anleggsperioden slik at man unngår bufe i
anleggsområdet.
2. Ferdigstilt E6
Med de utfordringer som er nevnt over, krever Rennebu Øst Beitelag at det pågrunn av den
totale utfordringen for bufeet, at det settes opp et permanent husdyrsikkert gjerde på østsiden
av ny E6 fra Ulsberg til Vindåsliene der det ikke er viltgjerde, og som driftes og vedlikeholdes
som med viltgjerder. Med det menes altså også over tuneller, viltoverganger og med
nødvendige ferister.

Forslag til tekst i Reguleringsbestemmelsene:
Punkt 2.6 Vilt og Bufe
Underpunkt 2:
Utbygger og senere vegeier er ansvarlig for nødvendig sammenhengende gjerde (nødvendige
sikkerhetsgjerder, sperregjerder, husdyrsikre gjerder samt ferister) langs E-6 i hele sin lengde
i planområdet, slik at bufe som slippes på østsiden ikke kommer over på vestsiden av ny E6.
Gjerdet skal dimensjoneres slik at bufe og vilt forhindres i å komme ut i veibanen. Gjerdet
skal være oppført senest samtidig med at veien åpnes for trafikk.
Underpunkt 4:
Ved anleggstart skal det sikres at bufe ikke kommer inn på anleggsområdet ved at det settes
opp et husdyrsikkert gjerde på østsiden av anleggsområdet.

Rennebu Øst Beitelag
v/Hallgeir Haugan

Innspill til planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene
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Knut Berntsen og Camilla Buskland - Rennebu 76/8
Vi driver med melkeproduksjon på gården Skugglia 76/8. Har 2 gutter på 11 og 13 år.
Nybygd fjøs i 2015 med plass til 38 kyr og mjølkerobot. Ca 50 beitedyr i utmark som ligger i
planområdet. Under er et bilde av gårdens beliggenhet i forhold til Berkåk.

1. Træthaugveien.
All transport av lastebil, som tankbil, slaktebil, kraftforbil, brannbil osv, må kjøre fra Berkåk
via Træthaugveien for å komme til gården vår.
All næringsvirksomhet som drives i grenda vår, og Nordskogen øst forøvrig, er helt avhengig
av denne veien for at dette skal være mulig.
Det er nå planlagt en ny Træthaugvei på østsiden av ny E6. Denne blir først brukt som
anleggsvei, for så å bli overført til lokal vei etterpå.
Denne veien bør overføres til kommunen og bli en kommunal vei. Denne veien vil stå seg i
mange år uten nevneverdig vedlikehold, og vil nok bli ganske så billig å vedlikeholde. Veien
videre nordover til Træthaugen bør da også bli kommunal vei.
Ny E6 skal i følge politikere i kommunen være positiv for Rennebu. Det er da på sin plass at
vi som blir direkte berørt på Nordskogen Øst nå i det minste får kommunal vei som andre
deler av kommunen.
Vi som bor på Nordskogen Øst får ellers bare ulemper med ny E6!

2. Gjødseltransport og dreneringsvann fra innmarksgjerde
Det må tas høyde for at det tidvis kan være behov for å frakte gjødsel fra fjøs og ned til leid
jord på andre siden av jernbanen ved bruk av gjødselslange/rør. Derfor må det være et stort
nok rør som går på tvers av ny E6, slik at et rør på minimum 4" (110mm) kan føres gjennom
og ut til den andre siden. Altså som et rør-i-rør.
Her kan også alt dreneringsvann fra innmarka føres igjennom.

3. Utmarksbeite
I store deler av planområdet er det mye dyr på beite i utmark. Vi slipper ca 50 storfe på
utmarksbeite om sommeren. Med en ny E6 gjennom beiteområdet vil dette gi store
utfordringer.
Vi vil vise til Rennebu Øst Beitelag sitt innspill og håper at dette blir tatt hensyn til.

4. Leiejord og adkomst til denne.
Mye av jorda som driftes er leiejord som er på den andre
siden av planlagt ny E6 (ca 200 daa). Leiejorda er svært
viktig nå som gården er utvidet, og god adkomst til
denne må lages med hensyn til både det tidsmessige og
ikke minst det miljømessige aspektet. Husdyrgjødsel og
avling må da fraktes via Berkåk eller Bjørsetet, noe som
blir ca 30 km tur/retur, om ikke det hensynet tas. Det må
bemerkes at det tas 2 slåtter.
Ved Bakkjellen krysses jernbanen i dag med en
uoversiktlig overgang. Ved Vadløkkja er det en
jernbaneundergang som brukes kun for små traktorer.
Høyden på undergangen er 2,75m.
Se punkt 5 for bru over jernbanen som løser dette
problemet.
På kartet under kan man se eid jord som mørkegrønn,
leiejord som lysegrønn og driftsvei/avlingsvei tegnet inn
med svart strek.

En annen løsning som kan være aktuell er en traktorvei/driftsvei som blir laget parallelt med
E6 fra enden på innmarka og nordover til Bakkjellen. Dette er egentlig en god løsning som
driftsvei som dekker tilgangen til leiejord. Dette er også tegnet inn på kartet under med 2
alternativ til linje.

5. Ny Bjerkåsvei med bru over jernbane.
Dette punktet har vært nevnt før, men er fortsatt like aktuelt. Ved å flytte Bjerkåsveien litt
lenger sør, ved foten av E6-brua i sør, som kommer ned mot jernbanen der høyden er slik at
bru kan bygges over jernbanen og elva, vil dette være en god løsning med hensyn til både god
avlingsvei og øvrig trafikk med større kjøretøy til gammel E6. Dette vil også bidra til at den
nye E6-brua bli vesentlig kortere i og med at mye av dalen vil kunne fylles opp.
Dette vil nok være av stor interesse også for entrepenøren som skal komme seg effektivt til
anleggsområdet. Behovet for Træthaugveiens bruk vil også bli drastisk redusert.

8. Skoleskyss
Skoleskyssen for barna er buss som stopper ned ved E6 i enden på Bjerkåsvein, ikke langt fra
Halland Camping. Dit kommer de ved å gå nedover Bjerkåsveien. I anleggsperioden vil nok
dette være et anleggsområde der skolebarn ikke kan ferdes. Det må derfor ordnes med annen
skolesyss, f.eks. med drosje til Berkåk langs Træthaugveien.

Håper at våre innspill blir tatt med i det videre i planarbeidet med ny E6.
Mvh oss i Skugglia.
Endre Berntsen Buskland, Audun Berntsen Buskland , Aud Berntsen, Jostein Berntsen,
Camilla Buskland og Knut Berntsen

Innspill til planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene
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Træthaugveien SA
Etter tidligere samtaler med Nye Veier er det blitt oss fortalt at anleggsveien på østsiden av ny
E6 blir den fremtidige Træthaugveien. Dette forholder vi oss fortsatt til, noe som er en god
løsning.
På folkemøtet på Berkåk kom det frem at veien som kommer under Vadløkkjbekkbrua ikke
blir laget for å håndtere bla lastebiler og tømmerbiler. Dette var ikke slik vi var blitt lovet før.
På siste medlemsmøte Træthaugveien hadde, ønsket medlemmene at det var nødvendig med
en kulvert like sør for Vadløkkjbekkbrua for å kunne kjøre biler og større kjøretøy mellom
vestsida og østsida, bla slik at tømmerbiler kan ferdes.
Vi synes også nå at tiden er inne for at kommunen nå overtar Træthaugveien i hele sin lengde,
og at det er en god mulighet for det nå når anleggsveien på østsiden av ny E6 blir i en sånn
standard at den blir så og si vedlikeholdsfri i mange år fremover.
Det blir også en stor ulempe i forhold til brøyting da det blir flere kilometer ekstra med vei i
området. Dette ønsker vi en kompensasjon for.

Håper at våre innspill blir tatt med i det videre i planarbeidet med ny E6.

På vegne av styret i Træthaugveien SA.
Knut Berntsen

Innspill ny E6 ved Halland Camping
Vi er eiere av Halland Camping og ønsker å gjøre dere oppmerksom på hva
som er viktig for oss når ny E6 er ferdig bygd. For at det fortsatt skal bli
lønnsomt å drive campingplassen etter at ny E6 blir ferdig blir det veldig
viktig med god skilting ved krysset på Berkåk og i Soknedal som viser hvor
campingplassen ligger. Vi ønsker at det står Halland Camping på skiltene.
Det blir også viktig med informasjonstavler ved kryssene på Berkåk og i Soknedal
med kart og informasjon om hva som finnes i kommunen. Vi tenker da på
campingplasser, restauranter, butikker, severdigheter og annet som det er viktig å
informere om.
Det må også beregnes støynivå ved campingen og ved gården Hallandsgjerdet der vi
bor 300m nord for campingplassen.

Nye Veier skal bygge en bru ved Vadløkkja i forbindelse med bygging av ny E6.
Vi anbefaler å se på lønnsomheten ved å bygge en bro over elven igla og jernbanen
for å kunne komme lett til for entreprenørene for bygge ny E6 bru.
Som eier av skog på østsiden av E6 hadde det betydd mye at det har blitt bygd bru
over jernbanen for jernbaneundergangen er for lav for å kjøre under for store traktorer
og landbruksmaskiner. Dette gjelder også for mange bønder på Nordskogen da flere
av gårdbrukerne driver jord på andre siden av jernbanen.
Med vennlig hilsen
Tore Halland

Fra: bjorn.troite@getmail.no (bjorn.troite@getmail.no)
Sendt: 12.04.2019 11:30:49
Til: Rennebu kommune - postmottak
Kopi:
Emne: Innspill til planarbeid "ny E6"
Vedlegg:
Tekst under sendes som høringsinnspill.
Hei! Viser til tidligere samtaler og oversender følgende: jeg har fullmakt av årsmøtet i Rennebu sk.lag til å fremme saken.Skytterlaget
har ønske om at Nye Veier anlegger en veg mellom veiarealet og planavgrensninga øst for ny E-6 nord for dagens skytebane i
Gammelstødalen i Rennebu. Det vil vel under deres arbeid være behov for anleggsveier, som kan gjøres permanent for å gjøre det
enklere med vedlikehold,adkomst,event for skogsdrift,ved dyrepåkjørsler langs både veg og jernbane. Et viltjerde vil trolig bli langs
nyveien,som også vil trenge vedlikehold. Om denne vegen blir liggende kan den benyttes som standplass til feltmessige skytinger
både av skytterlag,Heimevern og politi, noe som igjen vil øke samfunnsberedskapen.Skyteretning vil bli sørøst. Den enkelte enhet
har selvsagt ansvar for sikkerheten, med søknad om øvelsen overfor politiet. Det ideelle vil være ca.1 meter over bakkenivå.
Statsskog, Rennebu kommune, anleggskontoret i Rennebu har samtykket i denne henvendelsen.
Mvh. Bjørn Trøite

Knut Morten Odden
Lerkeveien 51 B
7391 Rennebu

21.05.2019

Nye Veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim
arkivtrd@nyeveier.no

Innspill til reguleringsplan E6 Ulsberg-Vindåsliene

Jeg er driver av gårdsbruket Nygard 82/8 på Berkåk, som blir liggende på vestsiden av ny
E6-trasè.
Bruket blir med byggingen av ny E6 delt fra utmarken hvor bruket har beiterett.
Dette medfører utfordringer og mye ekstrajobb hvis ikke følgende tiltak blir gjennomført;
Dagens Taubanevei bør bli forlenget og koplet sammen med Gruveveien på østsiden av
planlagt E6-bru over Skauma, slik at husdyrene kommer frem slik som i dag. Det må også
legges ned ferist og settes opp husdyrgjerde (90 cm) for å forhindre at husdyr kommer i
mellom ny E6 og jernbane, samt legges ned kulvert over Skauma.
Bruket har tilgang på dyrkajord som blir liggende på østsiden av E6-trasè. Slik som jeg ser det
er det ikke tenkt på adkomst til denne eiendommen (Røstin).
Har også vært i kontakt med Mona Sterud Husby og lagt frem den aktuelle problemstillingen.

Hilsen

Knut Morten Odden

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Erik Olav Skamfer
Arkivtrd NVE
Innspill til reguleringsplan for E6/RV700, Berkåk sentrum
tirsdag 28. mai 2019 21:33:55
Skisse, plassering av kulvert.png

Vi er beboere i sentrum av Berkåk, og har 3 aktive barn i skolealder som benytter seg av dagens
gang og sykkelvei i sentrum av Berkåk.
Dersom alternativ sør for anleggelse av ny RV700 gjennom sentrum av Berkåk velges, må det
sikres at de gående og syklende har minst like trygge vilkår som i dag.
Ut i fra kart i reguleringsplanen er det tenkt 4 kryssinger for gående og syklende i tilknytning til
det nye krysset i sentrum. Hovedmajoriteten av gående og syklende
skal krysse vegen mellom øst- og vestside, og man bør derfor reetablere en tilsvarende kulvert
som i dag under det nye krysset.
Dersom dette ikke er mulig bør det i stedet etableres lysregulering for sikre de gående og
syklende.
Vedlagt ligger en skisse med forslag til løsning. Ikke sikkert denne lar seg realisere, men dersom
man får det til, så unngår man storparten av kryssingene av RV700 av myke trafikkanter.

Mvh.
Erik O. Skamfer og Monica Høybakken,
Skogliveien 27, Berkåk.

Rennebu 26.5.2019

Nye veier AS
Sluppenveien 17b
7037 TRONDHEIM

Merknader til detaljreguleringsplan E6 Ulsberg-Vindåsliene profil nr. ca 15440 , gjelder
gnr./bnr. 76/1 og 82/9.
Vi vil med dette formidle våre merknader til «Detaljreguleringsplan for prosjektet E6
Ulsberg-Vindåsliene» /1/ jf Plan og bygningsloven §§12-10,4-2.
Fra planbeskrivelsen ser vi at det nye veganlegget vil påvirke våre eiendommer vesentlig. Av
den grunn ønsker vi å formidle følgende merknader:
1) Areal
a. Noe dyrka mark forsvinner NORD på eiendommen (Bilde 1). Planlagt utvidelse
av dyrka mark mot VEST utelukkes pga ny veglinje. Det er ønskelig at de
delene av veganlegget som grenser direkte mot dyrka mark tilrettelegges for
best mulig utnyttelse av dyrkamark inn mot veganlegget. Tapt matjord må
flyttes til nytt dyrkingsområde.
b. Tapt beiteareal i utmark må erstattes
c. Eldre pukkverk VEST for eiendommen er svært attraktivt areal for gårdsdriften
da grunnforholdene er gode. Dette arealet går i sin helhet tapt under
veganlegget.
d. Eiendom 82/9 har drivverdig skog og eiendommen blir delt i to deler av det
nye veganlegget (Bilde 2). For effektiv drift av denne eiendommen er vi
avhengig at det opprettes mulighet for tilkomst til begge delene av
eiendommen med skogsmaskiner. Plantefelt hogstklasse 4 blir sannsynligvis
berørt, gjelder BAA8, i tilfellet må hele plantefeltet avvirkes, fordi det blir
spesielt utsatt for vind.

76/1

Bilde 1. Eiendom 76/1

82/9
82/9

Bilde 2. Eiendom 82/9
2) Helse, miljø og sikkerhet
a. Det antas at gjeldende krav til ifm støypåvirkning oppfylles og at eventuelle
nødvendige tiltak formidles tidlig. Spesielt gjelder dette:
i. Støy fra trafikk som passerer over bru over VADLØKKJBEKKEN
ii. Støy i anleggsperioden
b. Planlagt belysning av veglinja ved 76/1 er lite beskrevet i /1/. Vi ønsker ikke
påvirkning av evt kunstig belysning langs ny E6.
c. Det må iverksettes tiltak mot støv både i anleggsperioden og under videre
drift av vegen

d. Tilkomst for nødetatene er kritisk viktig for oss både under anleggsperioden
og i driftsfasen. Konsekvensene av økt responstid for nødetatene må
formidles og avbøtende tiltak beskrives.
e. Generelt er vi opptatt at sikkerheten opprettholdes på minimum dagens nivå
for beboere og husdyr under anleggsfasen og i driftsfasen.

3) Vei, vann, avløp
a. Adkomst til dagens E6 og arealer tilhørende eiendommene er kritisk for
driften og må opprettholdes.
b. Vann og avløp blir berørt, vannkilde er på motsatt side av ny E6, avløp
filtergrøft blir liggende innenfor planområde.

Referanser
/1/ Detaljreguleringsplan for E6 Ulsberg-Vindåsliene i Rennebu kommune og Midtre Gauldal
Kommune, Planbeskrivelse med konsekvensutredning, 05.03.19, Nye Veier AS.

Med hilsen

May-Britt Bjerkås og Hans Joar Skamfer

Til
Nye Veier AS
Sluppenveien 17 B
7037 TRONDHEIM

Berkåk 30.05.2019

Merknader til planforslag til reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene
Gjelder planer over eiendom 86/1, 86/4 og 87/3, grunneier Gerd Karin Ramlo
1. Adkomst dyrket mark som blir liggende mellom ny E6 og Dovrebanen.
Det er ikke tegnet veiløsning slik planen er nå. Vårt forslag er en vei rett over deponi
fra ny bru og til dyrkamarka. Alternativet er en trasè langs Dovrebanen. Se vedlagt
kart.
2. Vi vil fremheve betydningen av et belte med verneskog langs Dovrebanens østside.
Det vil avhjelpe mot støy og skjerme for vind.
3. Det må etableres ferist som stopper beitedyr ved ny bru over E6, og gjerde langs E6.
4. Det må anlegges snuplass for tømmerbil og lunneplass på østsiden av E6 ved ny bru.
5. Omlegging av adkomstvei fra dagens E6 over jernbanebru. Denne veien ser ut til å bli
viktig som anleggsvei. Veien må flyttes vekk fra 86/9 og 86/10, slik at støy og
støvplager blir redusert. Viser til vedlagt kart.
6. Parkeringsplass for skytterbanen sør for Stavåa tas ut av reguleringsplanen for E6.
Det eksisterer ikke i dag noen parkeringsplass for skytterbanen sør for Stavåa, og vi
kan ikke se at vi har noen plikt til å avstå areal på vår eiendom til dette formålet.
7. Støyen fra ny E6 og skytebane er vanskelig å forestille seg. Ny E6 vil komme ganske
høyt og fritt der den går over Stavåa, og planet for skytebanen heves betydelig (4
meter). Skarpe smell fra enkeltskudd oppleves som meget ubehagelig, og må
skjermes ekstra.
Med hilsen
Gerd Karin Ramlo og Anders Granmo
Berkåk
7391 RENNEBU

Trondheim 28.05.2019
Nye Veier AS,
Sluppenveien 17B
7037 Trondheim
arkivtrd@nyeveier.no

Merknader til reguleringsplan for E6 UlsbergVindåsliene.
Vi viser til høring og offentlig ettersyn for overnevnte reguleringsplan med frist for
merknader 31.05.2019.
På vegne av næringsaktørene på Torget gis merknader til planen vedrørende
adkomst fra ny E6 til Berkåk sentrum spesielt knyttet til søralternativet med tilknytning
til FV 700.
Vei og bebyggelsesstruktur
Veilinjene er viktige organiserende elementer som er bestemmende for
bebyggelsesstrukturen og avgjørende for stedets utvikling og form. Og i denne
sammenheng er det viktig at tilgjengeligheten på stedet bedres primært for
mennesker og miljø. Dette gjelder spesielt Torget som er et tyngdepunkt i tettstedet
med et mangfold av aktiviteter hvor handel, tjenester og service er samlet for å
betjene et levende lokalsamfunn med daglige gjøremål
Søralternativets plassering av rundkjøring til FV 700
Forslag til ny kryssløsning i søralternativet med rundkjøring vil redusere
tilgjengeligheten og fragmenterer funksjonene i lokalsamfunnets møteplass på Torget
i Berkåk. Rundkjøringen med tilfart til FV 700 er plassert for nært bebyggelsen som
vil avskjære adkomstfunksjonene og den interne organiseringen på eiendommen, slik
at det skapes trange dysfunksjonelle bevegelseslinjer og oppholdssoner, med lav
lesbarhet til og rundt bebyggelsen på Torget.

Side 1 av 2

Det må søkes en fysisk utforming som gir rom for å kunne oppnå god tilgjengelighet
for alle med god lesbarhet hvor det er lett å forstå, finne fram til og bevege seg
igjennom og rundt bebyggelsen. Bevegelseslinjer for parkering, logistikk,
varelevering og distribusjon i tillegg til oppholdsfunksjoner for lokalsamfunnet på
Torgområdet må ivaretas i planarbeidet.
Det betyr at rundkjøringen med tilfart for FV 700 må trekkes noe lenger sør (ca. 15
m) for å kunne gi rom for en god funksjonell og fysisk utforming. Dette vil kunne
legge til rette for en god romlig utvikling på Torget samt ivareta funksjonene som
forgår mellom husene samt lokalsamfunnets behov og sosiale bærekraft.
Slik planforslaget er fremmet vil alle næringstilbud på Torgområdet bli rammet. Det vil
ikke være mulig å opprettholde dagens næringstilbud som handel, service og
tjenester på Torget i Rennebu.
Eksisterende avkjørsel fra FV 700 som betjener dagens parkeringsplass må
opprettholdes.
Nytt kryss med eksisterende E6
Hvis eksisterende E6 nedgraderes vil det være nødvendig å regulere et nytt kryss på
eksisterende E6, ca. 75 meter nord for planlagt rundkjøring. Krysset plasseres i
forlengelsen av eksisterende adkomstgate på eiendommen for å ivareta
lokalsamfunnets behov for god tilgjengelighet.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Planmaterialet har i begrenset grad berørt og beskrevet konsekvenser for miljø og
samfunn som er et viktig tema i reguleringsplanarbeidet. Det burde vært gjennomført
en stedsanalyse som grunnlag for en helhetlig planlegging og for valg av alternativ
for blant annet for å kunne belyse konsekvenser for ny veitilknytning til Berkåk. Jfr. §
5. Retningslinjer for beslutningsunderlaget.

Med vennlig hilsen
Selberg Arkitekter AS
Grim Almhjell
Byplanlegger

Side 2 av 2

Nye Veier
Rennebu kommune
Røåsen Hytteforening
c/0 Kirsti Selstad
Fagerliveien 26 D
7020 Trondheim

Røåsen 30,05.19

Merknad til planprogram E6 Ulsberg-Vindåsliene.

Medlemmene i Røåsen Hytteforening har følgende merknader til planprogrammet
for E6 Ulsberg-Vindåsliene:
1. Konsekvens for drikkevannskildene i Røåsen er ikke forsvarlig utredet.
Hytteforeningen vet av 5 private vannverk i Røåsen, men det kan være flere.
Planprogrammet gjør ikke rede for hvor disse er, om det er sannsynlig med tilsig
fra E6 både under bygging og etter, eller hvordan disse skal beskyttes.
2. Planprogrammet gjør ikke tilstrekkelig rede for reduksjon i verdi på
hyttetomtene i Røåsen.
3. Planprogrammet nevner ikke at det er gjort vurderinger knyttet til salgbarheten
av hittil ikke solgte hytteeiendommer eller salgbarheten av allerede bebygde
hytteeiendommer. Røåsen Hytteforening er redd for at planlagt E6 i umiddelbar
nærhet av hytteeiendommene vil forringe disse så mye at det vil være umulig for
hytteeiere som ønsker å selge å få solgt disse. Alternativt at hvis de får solgt, så vil
salgssummen være uforholdsmessig lav.

Hytteforeningen ber om at Rennebu kommune og Nye Veier:

1. Utreder konsekvens og beskyttelse av drikkevannskilder i Røåsen på en
forsvarlig måte og holder Røåsen Hytteforening løpende informert .
2. Utreder punkt 2 og 3 ovenfor på en forsvarlig måte. Røåsen Hytteforening
foreslår at utredning av punkt 2 og 3 legges til uhildet part. Aller helst en
eiendomsmegler som ikke er tilknyttet kommunen.
3. Hytteforeningen ønsker at Rennebu kommune og Nye Veier arrangerer et
informasjonsmøte for hytteeierne i Røåsen.
Dette kan skje i forbindelse med helg i Rennebu eller på ettermiddag på ukedag i
Trondheim.
Ta gjerne kontakt med undertegnede i forbindelse med et slikt arrangement. (tlf
990 33 124 /jobb 482 72 830)

For Røåsen Hytteforening
Kirsti Selstad

HBC Berkåk AS
Postmyrveien 20
7391 Rennebu

Nye Veier AS
Att: Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan
Sluppenveien 17b
7037 Trondheim
Epost: johan.arnt.vatnan@nyeveier.no

Berkåk, 31.05.2019

KRAV OM TILTAK IFM. PLANLAGT NY E6 / FV 700 DERSOM TRASÉVALG
ALTERNATIV 1 (NORD) BLIR VALGT
HBC Berkåk AS (HBC) har tidligere søkt om å få sette opp ny lagerhall som tilbygg på vår fabrikk på
Berkåk. Nye Veier AS har gitt en uttalelse der det kommer frem at den lagerhallen ikke vil være til hinder
for nevnte trasevalg, men det ble likevel gitt avslag på søknaden i Rennebu Kommune, og videre hos
Fylkesmannen etter påklaging på vedtaket fra Rennebu Kommune.
HBC driver næringsmiddelproduksjon på fabrikken (gnr/bnr 63/193). Vi er bekymret for at dersom
alternativ 1 blir valgt, kan dette føre til vesentlige ulemper for vår produksjon. Hovedbekymringen er
støy og støv, samt ved snøfjerning vinterstid. Dersom veien blir lagt inntil vår fabrikk, vil støv kunne
påvirke produksjonen og kvaliteten på våre produkter.
Vi krever derfor at det gjøres tilstrekkelige tiltak dersom dette alternativet blir valgt, i form av støy- og
støvskjerming i form av vegger eller liknende, og at dette tas inn i planleggingsprosessen videre.

Med vennlig hilsen
Jon Olav Ødegård
Daglig leder
HBC Berkåk AS

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Jo Austberg
Arkivtrd NVE; postmottak@rennebu.kommune.no
Reguleringsplan ny E6 Ulsberg-Vindåsliene - innspill
fredag 31. mai 2019 00:04:32

Det henvises til reguleringsplan ny E6 Ulsberg-Vindåsliene som ligger ute til offentlig ettersyn.
Undertegnede er grunneier for 2 eiendomsteiger som blir berørt av foreslått plan. Den ene
teigen ligger i område kryss Ulsberg og den andre i forbindelse med planlagt tunnelåpning nord
for krysset. Den teigen som ligger nærmest krysset synes å være omfattet av planområdet
nærmes i sin helhet. Store deler av teigen er klassifisert som samferdselsanlegg og/eller teknisk
infrastruktur.
Undertegnede har ikke blitt kontaktet hverken av Nye Veier eller av Rennebu kommune i
forbindelse med planarbeidet.
Når det nå skal etableres en 4-felts motorveg fra Ulsberg til Trondheim og slutten på motorveien
går over i et vegkryss mot de 2 to-felts hovedferdselsårene til Østlandet (RV3 og E6) er det
naturlig å tenke seg at Ulsberg blir et naturlig stoppunkt begge veger for veitrafikanter av ulikt
slag. Jeg har derfor studert dokumentasjonen for å se om det har vært gjennomført
konseptutredninger eller lignende for å vurdere hvorvidt det i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet har vært aktuelt å etablere næringsarealer for veirelatert næring på
Ulsberg. Utover et innspill fra Ulsberg og Innset grendalag er det intet å finne. Nye Veiers tilsvar
på dett innspillet tilsier også at dette ikke har vært et moment i planarbeidet. Jeg finner dette
svært underlig all den tid det åpenbart er brukt mye ressurser på dette temaet i forbindelse med
planarbeidet på Berkåk. Dette forsterkes av at en 4-felts motorveg forbi Berkåk statistisk vil
medføre langt mindre trafikk inn mot sentrum. Sett i lys av dette er det enda vanskeligere å
forstå at Rennebu kommune ikke har utredet mulighetsrommet for veirelatert næring i og rundt
Ulsberg. Å se dette i forbindelse med E6-utbyggingen ville i så fall kunne medført flere
synergieffekter, både for Rennebu kommune og Nye Veier.
Momentene over henger også sammen med at løsningen for krysset tilsynelatende ikke er klar
enda. Det kan tyde på at Nye Veier har foreslått et planområde som dekker alle mulige løsninger
for kryss. Dersom man ender opp med en løsning som ikke forutsetter at hele det planlagte
området reguleres til samferdselsformål kan det ha indirekte betydning på en eventuell
vurdering angående næringsareal. For undertegnede vil dette igjen bety at jeg må ta stilling til
hva som skal skje med det som står igjen av den teigen jeg har ved krysset. I store deler av denne
teigen plantet jeg for noen år siden skog.
På bakgrunn av momentene over er det min oppfatning at det foreligger en betydelig usikkerhet
angående hele planen på Ulsberg som gjør det vanskelig for meg å vurdere både konsekvenser
og muligheter.
Jeg mener på generelt grunnlag at det burde vært gjennomført nye utredninger knyttet til
momentene over, som også inkluderer innovativ tenking fra Rennebu kommunes side.
Jeg er forøvrig innforstått med at utbygger først og fremst tenker vegbygging, så den
problematikken jeg introduserer her er først og fremst rettet mot Rennebu kommune.
Med vennlig hilsen

Jo Austberg
Grunneier

Forslag til Infrastruktur – Jernbane – Fylkesvei 700 – E6 - veier generelt.

Rennebu –

er i en sterk utvikling – har vært og vil bli i noen år framover,
pga veisystemene gamle/nye 700 fra/til Orkdal og gamle/nye E6
syd/nordover, og koblinger av disse to veier.

Veiarbeid i Berkåk
700

Det blir store endringer lokalt på de samme innfartsveier til/fra området Berkåk, som berør næringer
og befolkning.
Det er ikke lagt fram veiplaner for Eibakkan, men krysset Korsen, som skal forstørres. Det er stor uenighet om at dette krysset ikke skal ha 700-forlengelse mellom COOP og bolioger/verksted.
Forlengelse/veikryss av 700 bør skje ved nuværende E6 over Sande/Arbeidssenteret opp
Terminalvegen. Videre opp til bro over jernbane/Træthaugveien og opp til Røåsen.
700 vil møte framtidig 4-felts E6 med «veimaskin» på toppen av Røåsen/Trondskogen.
Viltgjerdet/under-overganger og biloppstillingsplasser.

Alt som heter «støy» decibel må Berkåk og nærliggende områder/Trondskogen
skjærmes for under- og etter arbeidsperioden.

Nye E6

er det avgjort at den skal gå bak og over Trondskogen - ? Er det tatt hensyn til NOK viltgjerder undereller overganger ?
Er det tatt nok hensyn til gående og skigående entusiaster, som skal holde helsa i orden, øst for Berkåk
– Slette – Skaumsjøem, Kongsvarden etc. mot Forollhogna ? Hva med løypemaskiner til de nevnte
områder østover ?

Viltgjerder er en ting, men hvilke avstander og tilkomster ?

En savner overordnede i kommunen som står fram som markedsfører, for «ting» som skal skje. En
markedsfører er ikke en «hvem som helst».
Han/hun må vite hvor og hvilken sko som det skal trykkes på NÅR !

Generelt om Berkåk (Plankontoret)
GODE uttrykk i kommunen:

Reisen til Fjellet –
Rennebu et godt sted å være –
Rennebumartnan - Et regionalt og nasjonalt tema –– er markedsført over hele landet i over 30 år –
med mer enn ca. 15-20.000 besøkende hvert år.
Ca 1000 frivillige fra bygda er «dugnadsgjengen».
Rennebu-spæll

Et lokalt /regionakt temar. Det begynte med musikkorps fra skole- og «voksen»-korpset. Arrangeres
hver høst, hvor korps inviteres fra fjell-regionen til Berkåk. Dette arrangement harstor innvirkning på
den øvrige gode kulturutvikling i bygda.
KULTUR-VUKU
Arrangeres en hel uke en gang i året – høstparten.

Disse 5 arrangement må ikke undervurderes når det gjelder HELE Rennebu –
fra Innset til Nerskogen – Grindal – Nordskogen.

Informasjon
RENNEBU-nytt, som er lagt ned, og ikke noe nytt INFO-blad til innbyggere – næring i kommunen.
Det er mer enn et halvt hundre foreninger/klubber i kommunen.

Skal all lokal INFO gå pr. PC - til alle yngre – voksne/eldre – klubber –
næring. Kan alle takle PC i dag ?
Veikroa må ikke berøres - ved nuværende E6 og framtidig avkjørsel for vei 700.

Den UTAD viktigste næringseiendom i dette området på Berkåk, som har investert flere mill. kroner i
nuværende byggmasse og utstyr for videre drift. Står oppført på norges-lista over de mest veldrevne
veikroer i landet. En posisjon som må bevares, og etterleves for framtiden, for å være med til å gjøre
Berkåk-Rennebu nye motorvei E6 landskjent og «signaliseres» som «et godt sted å være».
Næringer på Berkåk vil være med til å bedre forholdene for næringer i Rennebu og «signalisere» for all
trafikk, som et knutepunkt.
Dette forslaget fra meg er det samme som kommunen har lagt fram Men det må ikke berøre
noen av de områdene som Veikroa er besittelse av.

Det burde også vært oppført et «signalbygg» på Berkåk i dette
området. Flere andre steder i Norge har etterlevet ordet «signalbygg»
for å markedsføre sitt område.

Når den nye 700-vei kommer ned fra den nye E6 – kommer de rett ned til «signalbygget» –
konstrueres som en stor «Gapahuken». Berkåk har plass for et hus i «Gapahuk»-format i 5
etasjer i dette området, med lokale leverandører-materialer. Med plass for 2 helikopter på taket.
Det vil bli stor ambulanse-virksomhet på Berkåk i framtiden pga nye E6.

INTERNT om veier og Berkåk Skysstasjon.

Vei for gående/handicappede(ikke god enda) og sykler har vi fra «Nordgård»-nordover til Korsen –
under nuværende E6 og nordover til Mjuklivegen, krysse E6 – videre må en gå rundt noen eiendommer
nordover til Buvatnet, hvor gå/sykkelveien er laget på østre side av E6 – fram mot enden av Buvatnet.
Den siste del av gå-sykkelvei fra Mjuklivegen er meget dårlig laget og vedlikeholdt, samtid som det er
farlig å gå på østsia av E6 når vei-arbeid skrapes/snøfreses der.
Denne vei fra Nordgård tom Buvatnet har blitt en mye benyttet vei, og må fortsatt vedlikeholdes. «vi
fastboende» på Berkåk har inntrykk av at det er en godt og populært område å ferdes i og på.
Vi håper at sentrum blir bedre markedsført – ved å fjerne de store bjørketrær som står og «sperrer»
utsikten fra veien til Rennebu-hallen – kultursalen/huset blir ikke VIST FRAM.
På motsatt side av E6 står enda rester av nettingjerde og «påler/pærler» mot gamle COOP`n..

Steder som berøres:
SKYSS-stasjonen må opprettes/forbedres og få et «aktivt» navn BERKÅK Skysstasjon ,
navnet Berkåk er opparbeidet siden 1921, da opprettelsen av jernbanestrekningen
Oslo-Trondheim ble åpnet.
Berkåk - perrongen for jernbanen er i dag 40 cm for lav, togene for lang, spesielt på
vinters tid - hoppe i snødrivene etter plogen,

handicappede ? for å kunne stige på - ta med sin koffert. Noen må ta taxi til Oppdal.
Plass-mangel for busser, taxi, parkplasser. Ikke minst for handicappede og
hjelpekjøretøy for denne gruppe. Jernbaneverket har planer – men hva og når ? De fikk
de første innspill for 6 år siden fra Eldrerådet i kommunen.
BERKÅK skyssstasjon - begrepet - er og må fortsatt bli et senter for alle reisende fra
Orkanger, Orkdal, Rindal, Surnadal, Meldal og Rennebu. Det skal bli et godt og
troverdig sted for - på og avganger – Sør- og Nordover.
Busser må kunne komme seg OPP/NED fra jernbanestasjonen, syd- og nordfra (Skyssstasjonen) uansett hvordan.
For LOKALE eller langveisfarende er dette sted ikke godt for de som må benytte egen bil
/ Taxi for å komme til/fra Berkåk jernbanestasjon. Disse gamle må parkere bilen i
sentrum, for å ta buss, eller gå/taxi fra sentrum til jernbanestasjonen, den ene eller
andre vei. Håpløst.
Buss-passasjerer i sentrum har i dag ETT LE-skur på Berkåk – ut for Mjuklivegen - langt
fra Sentrum – for gamle/invalide. I sentrum finnes ingen skjermet holdeplass.

TRONDSKOGEN-området

Grankollveien – Rådyrveien - + andre veinavn - delvis ikke skiltet enda.
Det er kommet forslag på at Åsveien som i dag er en adkomst til Røåsen og hyttefeltet
og turgåere(over 3000 pr. år) der oppe, blir «kuttet» ved nuværende bom - til
fordel for ny vei fra 700/E6. Åsveien er i dag privat fra den gamle bommen til
nuværende bom, ca. 200 meters lengde, som kommunen har vedlikeholdet av, iflg.
vedtak i Formannskapet fra 1976. Eiendomseier på begge sider av veien er kommunen.
Den nye Veien på Trondskogen, med de nye husene som er/kommer der, har kun en vei
opp og ned – Grankollveien. Veien som går rundt reg. tomter som møter Rådyrveien
har som navn ? som igjen er en forsettelse av vei til nytt hus til herr STAVNE (ukjendt
veinavn), hvor det er prosjektert en rundkjøring - ikke langt fra Åsveien. En god
rundkjøring kunne ha blitt regulert inn til fordel for beboere og ikke minst
utrykningskjøretøy, ikke minst på «dårlig sleaføre», ned til Åsveien. Da har en unngått
større trafikk ned/opp Grankollveien.
Rundkjøring i Trondskogen-området og ikke Enveiskjøring – Grankollveien-Åsveien kan
da sammenlignes med Vassliveien rundt Mjuken-området.

Træthaugveien/Åsveien -

Et nytt område er ryddet for skog, og kjøpt av et oppdals-firma, nedenfor Åsveien
krysset Træthaugveien. Grunn som har tilhørt snekker/treskjærer Lien, nederst i
Åsveien. Her er det fra tidligere et dårlig regulert kryss, Åsveien/Træthaugveien, som
berører noen eiendommer, som er et meget vanskelig kryss, spesielt ved glatte årstider,
har ikke sett ny reguleringsplan etter nedfelte trær for området. Ovenfor Åsveien er «to
veier» som har uttrykket RÅDYR-STIEN, fra RÅDYR-Veien ned RÅDYR-stien, og en ny
RÅDYR-sti ned til Åsveien. Hva er maks bredde for en Sti og maks bredde for
betegnelsen VEI ? Rådyrstien benyttes også av tunge kjøretøy som feks HAMOS-biler og
traktorer, ved utkjøring til Åsveien skal det ikke mye til før et velt kan komme. Det er
stor høydeforskjell i «terrenget» på STI, og hvor motorkjøretøyer ferdes - HMS-sikret?

Det er foretatt noen utforkjøringer på glatt føre (5 år siden) med 2 traktorer på
vinterstid i veien(bakken ned til krysset - Åsveien/Træthaugveien) - årsak ? glatt og
«stygg» skråning. Ved event. ny regulering på «Liens grunn» hvis det kommer boliger i
tilknytning til Åsveien/Træthaugveien. Åsveien-bakken må få bedre vei fra krysset og
opp/ned til og forbi «den gamle bommen» på toppen (container fra Hamos står der i
dag). Dette for å gjøre terrenget ned til krysset av Træthaugveien bedre og trafikksikker.
Eller vil en benytte stålgelender på disse kjøreområder ?

Åsveien – når den stenges ved bommen i dag, pga av ny E6.

Området som den veien opptar i dag, og vest for denne er det et areal ned til vår grense.
Øst for er det ikke reg.plan for området. Den reg.plan som er for østsiden er regulert for
tomter og en vei.
Det burde være plass til kanskje en en tomt eller to + en vei ned til Åsveien.
Trondskogen kan få en rundkjøring, det krever omregulering av veien på 20-30 meter
ned til Åsveien – pga nyttekjøretøy, uttrykning, ambulanse, brann. Under dårlige
veiforhold har området - bare Grankollveien å kjøre opp og ned.

Skal Rennebu kommune invitere berkåk-byggen, innset-byggen, og andre
deler av bygda,

til å komme med forslag, om hva som kan gjøres av «hyggelige ting» - for dra turistene
til bygda – I framtida.
Alle som er interessert i Rennebus natur øst for jernbanelinja – må reagere.
Motorveien E6 er lite interessant i forhold til:
Viltdyr, jakt, turområde, hytter, fiske, snø og skiområde. Ny skog og gammel skog.
Adkomster for dyr og mennesker.
Innbyggere, eiere av områder og tur- jaktfolk må på «banen» - før neste møtet, og ha sine planer og
ønsker på papiret.

VEILYS

Ferdsel for bil på alle veier i kommunen – under mørke forhold. Fra høst til våren.
Vi har stolper med veilys i sentrum, Berkåk, Stamnan(privat laget pga kaffesalg).
Hva «prisen» er på å sette opp veipisker med selvlysende merker – på alle veier,
riks/fylkes/kommunale/private - ? Det vil bli en fordeling mellom
riks/fylkes(kommune og private – men hvilken sikkerhet vil det bli – også for å se gående, når de 100%
blir våken nok for hva reflekser bety.
Innholdet i dette innlegget er helt privat, skrevet om et par ganger, men dette er siste –
Herbert Bjærum, Åsveien 43, 7391 Rennebu, e-post herbertbjarum@gmail.com, mobil 92016700

Inger og Inge Skamfer,
Gnr 63 bnr 144,
Postmyrveien 10,
7391 Rennebu.
Nye Veier AS,
Sluppenveien 17 B,
7037 Trondheim.
MERKNAD TIL PLANFORSLAG FOR VALG AV TRASE FOR FV.700 GJENNOM
BERKÅK SENTRUM OPP TIL NY E 6.
Som beboer i Postmyrveien 10 ønsker vi ikke alternativ 3 SØR som tresse for FV 700 opp
til ny E6. Vi kommer til å få denne vei svært nært inn til vår eiendom med trafikk av tunge
kjøretøy.
-

-

det vil medføre redusert bo kvalitet og stor miljøutforurensing med støy- og
støvplager.
å bygge en vei så nære et eksisterende boligfelt må bli helt feil, når det fins et
annet alternativ som for oss synes å være like bra om ikke bedre.
Berkåk sentrum blir delt med enda en vei, noe som ikke bør skje når vi allerede har
en vei (nåværende E6) som med fordel kan benyttes.
viktig at nåværende E 6 blir hovedgate gjennom sentrum.
med valg av alternativ NOR kan all godstrafikk til bedriftene på industriområde
komme direkte inn til mottaker.
med valg av alternativ NOR er det ikke behov for rundkjøringer i sentrum, i og
med at det blir 3 armer inn til krysset og betydelig mindre trafikk på nåværende
E6. Vi mener at T-kryss er beste løsningen for Berkåk sentrum.
vi mener at alternativ 1 NOR bør velges som trasse for FV 700.

KONSEKVENSER VED VALG AV ALTERNATIV 3 SØR,
-

redusert bo kvalitet med stor miljøforurensing som støy- og støvplager.
vårt ute område blir forringet med trafikk på alle kanter
hus må innløses med alle de utfordringer dette medfører for oss som beboere.
blir alternat 3 SØR en realitet vil det bli forlanget fullfinansiering av nye boliger
og godtgjøring for flytting m.m
- det blir en barriere for all bebyggelse på østsiden av Berkåk hvis alternativ
SØR blir valgt. Adkomsten til vestsiden blir betydelig mer utfordrende ikke
minst for alle barna som ferdes her, til og fra barnehage, skole og fritidsaktiviteter.
- Berkåk sentrum blir helt ødelagt med enda en vei som deler sentrum.

Håper det beste alternativet blir valgt for alle som bor og arbeider på Berkåk.
Berkåk, 23.05.19
Inger Skamfer

Inge Skamfer

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Tommy Skamfer
Arkivtrd NVE
Støyvoll
søndag 26. mai 2019 10:52:54

Hei.
Vil bare minne dere om Støyvoll som er tegnet inn forbi eiendom 85,9 sør for berkåk, så den ikke
går i glemmeboka.
Mvh
Tommy Skamfer

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Jan Olav Sivertsen
jomeslo@online.no
Arild Mathisen; Mona Sterud Husby
SV: E6 Løklia - Ulsberg
tirsdag 14. mai 2019 13:10:00
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Hei!
Det er flere eiendommer som har vannforsyning som blir berørt på strekningen Ulsberg –
Vindåsliene. Nye Veier som byggherre har ansvar for å sørge for at alle disse får opprettholdt
forsvarlig vannforsyning i anleggsperioden. Tiltak for å ivareta vannforsyning både i
anleggsperioden og permanent for disse eiendommene vil bli foreslått etter at entreprenør er
valgt. Nærmere detaljer vedr. dette vil derfor ikke bli avklart før 1. kvartal 2020. Byggestart er
planlagt til våren 2020.
JAN OLAV SIVERTSEN


Besøk vår hjemmeside!

Planleggingsleder
+47 915 46 871 | jan.olav.sivertsen@nyeveier.no
Nye Veier AS | Sluppenvegen 17 B| 7037 Trondheim
Facebook

Twitter

YouTube

Instagram

LinkedIn

This email (incl. attachments) is solely intended for the recipient and may contain confidential
information. Have you received this email in error, please contact us as soon as possible, and
please note that any publication, copying and distribution of confidential information is prohibited.


Fra: Jostein Meslo <jomeslo@online.no>
Sendt: torsdag 9. mai 2019 09:49
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no>
Emne: E6 Løklia - Ulsberg
Hei.
Jeg refererer til hyggelig telefonsamtale i dag angående spørsmål i forbindelse med utbygging av
ny E6 i Rennebu. Mitt spørsmål gjelder eiendommene Gnr. 79, bruksnr. 1 og 6 på Nordskogen
nord for Berkåk. På disse eiendommene er det to fritidsboliger/ hytter som i alle år har hatt
”sommervann” fra en bekk (Løkkjbekken) sørvest- vest for plassene. Det er bygd en liten dam i
denne bekken hvor det er lagt rør/ slange ifra, og ned til husene. Det blir brukt pumpe for å få
greit trykk på vannet. Denne dammen ligger nedstrøms for den planlagte nye veien, anslagsvis
ca. 150-250 m (har ikke helt oversikt over eksakt veiplassering), og jeg vil anta at det i
annleggsperioden vil bli en del forurensing i denne bekken. Dersom det ikke gjøres noe tiltak vil
vi derfor i den perioden anlegget er i drift, ikke ha denne muligheten for tapping av vann. Vannet
brukes kun til vask, vanning og tilsvarende. Bare for å ha sagt det; vi blir ikke rent
eiendimsmessig berørt av utbyggingen av nyveien.
Mitt spørsmål er følgende:
Vi vil selvsagt gjerne få opprettholdt brukbar vannforsyning i anleggsperioden, og jeg lurer på
om det er noe som bør, kan, skal eller ? gjøres i denne saken?

I et brev jeg skrev til Rennebu kommune den 06.02.2016, som ble lovet oversendt Statens
vegvesen den gangen, ble denne saken også nevnt som et krav. (Vedlagt)
Mitt telefonnr. er 91680826.
Adresse: Arne Fjellbus v. 16c, 7033 Trondheim.
e-post: jomeslo@online.no
Håper på en god løsning, vennlig hilsen
Jostein Meslo

Lars Uvsløkk

09.05.2019

Orkdalsveien 95
7391 Rennebu

Nye veier AS
Sluppenvegen 17B
7037 Trondheim
arkivtrd@nyeveier.no

Adkomst til gnr 62 bnr 115 og veirett
Driver i dag med bier og planen var at jeg skulle sette ut bier på denne teigen.
Adkomsten til parsellen blir umulig med ny E6.
Kan ny adkomst opprettes fra veier nord eller sør for teigen.
Hvis det er mulig å kjøre over viltkorridoren. Da er det behov for ca 150 meter traktorvei langs
viltgjerde på vestsiden av ny E6.
Når det blir ordnet med adkomst til gnr 62 bnr 115 så forventer jeg at Nye Veier ordner med veirett
slik at jeg kommer meg til min eiendom.

Jeg har i dag avtale med Jakob H. Gunnes om adkomst til min eiendom 62/115 via Jakob H. Gunnes sin
eiendom 81/1

Hei

Bekrefter at Lars Uvsløkk kan kjøre over min eiendom 81/1 for å komme til sin eiendom. Hvis det må
ryddes vei eller andre tilpasninger for komme frem, så må det avtales på forhånd.

Mvh
Jakob H. Gunnes

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Siri Hegre
Jan Olav Sivertsen
VS: E6 Ulsberg Vindåsliene takst 34 Olderøy - Smørsgård
fredag 10. mai 2019 13:31:53

Fra: olderoy1@gmail.com <olderoy1@gmail.com>
Sendt: onsdag 8. mai 2019 11:38
Til: Siri Hegre <siri.hegre@nyeveier.no>
Emne: E6 Ulsberg Vindåsliene takst 34 Olderøy - Smørsgård
Hei Siri
Vi hadde en hyggelig samtale på telefon hvor vi avtalte at jeg skulle beskrive mine betenkninger
og sende deg en mail.
Alt dette gjelder eiendommen 83/7 Olderøy takst nummer 34, prosjektnummer 212110,
tegningsnummer W34.
Ser ingen grunn til at prosjektet skal bestrides nevneverdig fra meg, men ønsker en oppklaring av
forhold som jeg ikke er i stand til å lese konsekvensene av ut i fra tilgjengelige kart.
Den nye E6 kommer til å ligge i nedslagsfeltet og starten av en bekk som renner over min
eiendom. Vann kan jo være både en pest og en plage, men det er også en ressurs.
Jeg er derfor litt bekymret for om bekken min etter prosjektets ferdigstillelse fremdeles vil ha
vannføring av betydning eller om den kanskje vil bli en bekk påvirket av salt og annen avrenning
fra den nye veien.
Kunne derfor godt tenke meg å få drøftet problemstillingen med dere i et møte.
For meg er det gunstig og enkelt å komme til et møte hos dere fordi jeg jobber i
Beredskapsavdelingen i Trøndelag Brann og Redningstjeneste og er stasjonert ved
hovedbrannstasjonen på Sluppen, Sluppenveien 18, så vi er jo så godt som naboer.
Ta gjerne kontakt på telefon for å avtale tid da jeg jobber turnus.
Mvh Ole-Petter Smørsgård
Mob 900 27 373
Mail olderoy1@gmail.com

Fra:
Til:
Emne:
Dato:

Siri Hegre
Jan Olav Sivertsen
VS: Reguleringsplan E6 -Rennebu
fredag 10. mai 2019 13:27:39

Fra: Gunhild Hoff Stuan <ghstuan@gmail.com>
Sendt: torsdag 25. april 2019 10:38
Til: Arkivtrd NVE <arkivtrd@nyeveier.no>
Emne: Reguleringsplan E6 -Rennebu
Ad plan ID 2014002
Jeg har fått brev om planlagt oppheving av vedtatt reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene i
Rennebu kommune.
Jeg er hytteeier ved Buvatnet og ville bli sterkt berørt av nye E6 som ville komme 34 meter i fra
min hytte- terrasse.
Nå som Nye Veier har overtatt jobben , er jeg veldig glad for at veien kommer på østsiden av
Buvatnet og har ingen kommentarer vedrørende opphevingen.
Nå kan jeg og andre hytteeiere ved Buvatnet nye hyttefreden og jeg bruker hytta mye hele året.
Har vokste opp i denne familiehytta fra 1924 og har tatt over eierskapet. Selv er jeg født i 1954!
Vi ser fram til ny E6 og ønsker Nye Veier lykke til med jobben.
Med vennlig hilsen Gunhild Hoff Stuan
Peder Falcks vei 24, 7044 Trondheim

PROSJEKT E6 ULSBERG – VINDÅSLIENE
Valg av veitrase fra RV700 – gamle E6 – Nye E6 på Berkåk
Eldrerådet I Rennebu har drøftet saken om valg av veitrase, og har kommet
fram til følgende resultat:
Det er klare fordeler for Rennebu kommune, for Berkåk som tettsted, for
næringsliv, for befolkningen, for trafikksikkerheten og for gjennomgående trafikk,
at VEITRASE 1 blir valgt.
Berkåk sentrum er delt I to av gml E6
.
På vestsiden: Skole, Idrettsanlegg, Aktivitetspark, Kommunehus, Helsebygg,
Butikker, Torget, Kafeer og Overnattingssteder, gamle boligfelt mm.
På østsiden: Butikk, Bensinstesjon, Industri, Nye boligfelt der folk med barn bor.
Dagens trygghetspunkt I trafikken er UNDERGANGEN under E6 I
Bakkankrysset. Den trafikkeres tett av gående og syklende, og er svært viktig
for å skape en trygg og trafikksikker skolevei fra øst til vest.
Ved valg av alternativ 1 kan vi:
Bevare trafikksikkerheten ved å lage et utvidet kryss istedet for rundkjøring
Beholde undergangen istedet for fotgjengeroverganger inntil rundkjøring
Kan spare viktig sentrumsareal
Kan spare flere bolighus/hjem fra riving
Kan lede veifarende gjennom Berkåk sentrum, for å kunne nyte godt av
de tjenestene vi kan tilby.
Rennebu kommune har ikke råd til å la all trafikk bare passere
Vi trenger ikke en miljøgate, men en levende gate med mange besøkende
Bygge en god rundkjøring ved Sande/Berkåk Veikro. Der er det greit med
areal, både for rundkjøring og vei opp mot Nye E6.
Ved valg av alternativ 3:
Det vil ta alt for mye areal I sentrum ved å bygge en rundkjøring I Bakkankrysset/RV700 – E6.
Det skaper dårlig trafikksikkerhet ved å miste undergangen, og lage
fotgjengeroverganger inntil ei rundkjøring med 4 innpå/ut kjørsler.
Dette er krysningspunktet for skoleungene spesielt, og også viktig for eldre
som beveger seg langsomt.
En rundkjøring med fotgjengeroverganger på 4 kanter vil bli svært usikkert

for fotgjengere, og I tillegg en elendig trafikkmaskin.
Hvis en stor bil må stoppe f eks 2 ganger for myke trafikkanter I gangfeldt ,
samt annen trafikk, for å komme gjennom rundkjøringen. Hva vil da skje når den
skal komme opp stigningen på vinterføre?
Flere vil miste hjemmet sitt, eller bli utsatt for nært trafikkbråk
Både Coop, Rema 1000, Esso mister nødvendig areal til parkering mm
Veien leder de veifarende direkte ut av sentrum. Dårlig næringspolitikk.
Ødelegger planer om et nytt fint leilighetskompleks på tomta til gml. Coop.
Vi ber om at når det skal bygges nye veier I et grendasamfun, så må man ta
hensyn til hva den lokale befolkningen mener. Og videre, hva de folkevalgte I
kommunen kan bidra med av gode råd. Med andre ord, Dra nytte av lokal
kunnskap. Det vil være til beste for både ansvarlig veibygger, og for den
kommunen det gjelder.
• Legg veitraseen I Alternativ 1
• Slik at vi kan leve og drive næringsvirksomhet på Berkåk/Rennebu
I framtida
• Slik at vi kan ha et trafikksikkert sentrum, spesielt for ungene våre,
og de eldre. De mest sårbare gruppene.
• Slik at lokal befolkning ikke mister hjemmene sine
• Berkåk er ikke en by der vi behøver å bygge trangt. Vi har plass til å
bygge vei der det ikke berører så mange negativt.
• Innbyggere/grunneiere I Rennebu har avstått grunn for at det skal
kunne bygges Ny E6. Som gjenytelse bør vi få den veitraseen som er
best for kommunen, og som de aller fleste vil ha. Alternativ 1.
LYTT TIL LOKAL KUNNSKAP, OG
LYKKE TIL.
Med vennlig hilsen
for Rennebu Eldreråd
Solveig M. Anglen
Kåre Grøtte
Turid Hårstad

Vedlagt følger Eldrerådet I Rennebu sin uttalelse til Nye Veier, høring.
Dette vedlegget gjelder som en del av innspillet til “Gjestebud”, høring som
Plankontoret administrerer for Rennebu kommune.
Tillegg:
Eldrerådet finner det naturlig og praktisk at en benytter overskuddsmasse ved
bygging av Nye E6 til å lage et større industriområde ved krysset Ny E6 – vei til
berkåk sentrum.
Det bør også bygges en stor parkeringsplass der, med tanke på framtidig
pendling med buss til Trondheim.
Det vil ikke være positivt dersom bedrifter som driver handel og service flytter og
etablerer seg ved Nye E6. Det vil forringe og utarme Berkåk sentrum, og det vil
gjøre det tungvint for den delen av innbyggerne som er minst mobile. Ofte er det
de eldre, og funksjonshemmede.
Et utarmet Berkåk sentrum vil bli lite levende, og mindre attraktivt for nye
beboere.
Ved omlegging av E6, og den nye veien som skal binde sammen RV700 og Nye
E6 kan det komme nye muligheter for å utvikle Berkåk sentrum.
Men det avhenger mye av hvilken løsning en velger. Alternativ 1 eller 3.
Hvis alternativ 1 blir valgt,så har vi muligheter for både å bevare den
bebyggelsen vi har, og finne nye gode muligheter for både boligbygging og
næring.
Vi ser for oss en utbygging av leiligheter pågamle Coop-tomta som helt ideelt.
Vi ser også muligheter for ny boligbygging, og kanskje fortetning langs gml E6,
sørover fra Bakkankrysset.
Det kan også bli attraktivt med ny boligbebyggelse nordover fra
Mjul\klia/LHbygget, langs gml E6.
Dette tilsammen kan gi et tett og funksjonelt sentrum.
Området langs gml E6 på østsida vil være ideelt som område for handel og
småindustri. Området vil være sentralt for både in og ut-transport.
Vi trenger ingen Miljøgate, men et levende sentrum.Dette kan vi være I stand til,
dersom vi velger veitrase Alternativ 1.
Mvh. for Eldrerådet I Rennebu
Solveig M. Anglen, Kåre Grøtte, Turid Hårstad

Nye Veier AS
Sluppenveien 17b
7037 TRONDHEIM

Sted:

Dato:

Vår ref:

14/00926-31

Berkåk

31.05.2019

Deres ref:

Merknader til forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg - Vindåsliene
Vi viser til varsel om offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene datert 10.
april 2019. Dette innspillet er óg et innspill på vegne Kraftverkene I Orkla (eier av Brattset kraftverk), da
TrønderEnergi er operatør for Kraftverkene i Orkla.
TrønderEnergi sitt anlegg på Berkåk er en stor arbeidsplass i Rennebu. Her har ca. 40 ansatte sitt
oppmøte. Anlegget er base for både administrasjon og for operativt arbeid ved kraftverk og
reguleringsanlegg som TrønderEnergi har ansvar for. Bygningsmassen består av kontorbygg,
døgnbemannet produksjonssentral, verksted-/vaskehall og flere lager og garasjer. Veiadressen er
Terminalvegen 7.
Vedr. notatet «Adkomst ny E6 til Berkåk Sentrum- Vurdering av alternative veier for adkomst til
Berkåk Sentrum»
Hvilket av alternativene som velges vil for TrønderEnergi ha liten betydning for ferdsel til og fra anlegget
på Terminalveien 7. Det viktige for TrønderEnergi er at adkomst til/fra nytt hovedveinett ivaretas på en
best mulig måte. Således har vi ingen andre kommentarer til notatet.
Vedr. tegning D1009 – ny fv700 mot ny E6
TrønderEnergi sin tomt 63/10 blir her direkte berørt. Skråningen for ny fv700 slår godt inn på tomt og
bygninger. Garasjer mellom profilene 780 og 850 vil måtte rives. Sett i profil 820 planlegges fyllingen å
bli 9,1 m opp i fra dagens terreng. Det siste vil ha stor betydning for utsikt og solgang da fylling blir
orientert mot sør/sørøst i forhold til administrasjonsbygget. Den nye fyllingen vil danne ny «horisont»
utsiktsmessig. I tillegg vil tomta også berøres i vestre hjørne av planlagt nytt utfyllingsområde, med for
oss hittil ukjent funksjon.
Plantegningene viser at to, kanskje tre, garasjer med til sammen 10 (16) garasjeløp vil måtte rives.
Garasjene er i daglig bruk og huser biler og utstyr som beredskapsmessig må være klar til utrykninger
ved feil i kraftverkene og generelt vedlikehold. Fyllingen vil også føre til at areal for øvrig som benyttes
til lager og parkering vil gå tapt ved det nye E6-prosjektet.
TrønderEnergi planlegger med oppstart høsten 2019 å oppgradere hovedbygningsmassen på Berkåk.
Det bevitner at TrønderEnergi fortsatt satser stort på Berkåk og forringelse av anlegget vil derfor være
av stor betydning.
I utgangspunktet er TrønderEnergi sine krav at:
 Bygg som må rives - erstattes med tilsvarende bygg
 Arealer, spesielt for lagring og parkering som går tapt - erstattes eller ordnes på annen måte
TrønderEnergi Kraft AS
Telefon: 73 54 16 00

Postadresse:

Besøksadresse:

www.tronderenergi.no

Postboks 9481 Torgarden

Klæbuveien 118

tek.firmapost@tronderenergi.no

7496 Trondheim

7031 Trondheim
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At skråningen som slår ut på tomta mellom profil 780 og 850 gjøres så bratt som mulig med
forslagsvis natursteinsmur/tørrmur, minimum i deler av skråningshøyden. Dette vil føre til at
skråningen blir penere og at arealtapet for oss kan begrenses.
Samme skråning som nevnt over må gjøres så pen som mulig. Dette skyldes eksponeringen fra
kontorene, forslagsvis med pen arrondering og beplantning.
Støy fra nyveien forutsettes ivaretatt i henhold til Forurensningsloven.

TrønderEnergi ønsker å medvirke til at arbeidet med ny E6 blir gjennomført på en god måte, men
forutsetter at vi i videre detaljplanlegging blir kontaktet slik at vi kan få på plass nye bygg som må rives
og at nye parkerings- og lagerarealer erstattes med noe annet i umiddelbar nærhet.
Vedr. tegning C1011 – Plan og profil 6750 – 7500
Jfr. merknad 1 og 2 på tegninga så forutsetter vi at vi i videre detaljplanlegging involveres i forhold til
hvordan disse merknadene skal ivaretas. Det er avgjørende for å kunne ivareta sikkerhetskritiske
objekter i vannveien til Brattset kraftverk at ny adkomst til tverrslagstunnelen utformes ut fra dette
behovet. Vi har hatt korrespondanse og møter Sweco (Jan Håvard Overland) høsten 2018 vedrørende
dette. Vi krever å bli involvert i detaljplanlegging av merknad 1 og 2 på denne tegninga.
Vedr. avstand til tunneler tilhørende Brattset kraftverk
Som meddelt i en tidligere høringsperiode (februar 2015) ønsker vi at det gjøres en
konsekvensvurdering av påvirkning fra sprengningsarbeider på tunnelsystemet for Brattset kraftverk.
Vedlagt følger et situasjonskart som viser plassering av tilløpstunnel ifht. ny E6, kote for tunnelsåle og
vanntrykk i tunnelen på dette stedet.
Vedr. fiberkabler
Vi viser her til avholdte møter med Jo Forren og Lars Bjørgård i Nye Veier, sammen med TrønderEnergi
Nett AS. Produksjon og distribusjon er underlagt forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen,
og vi påpeker særlig viktigheten av å hensynta informasjonssikkerhet i denne sammenheng.
Vi ønsker dialog og samarbeid slik at planlegging og gjennomføring av prosjektet skjer på en optimal
måte for både Nye Veier og oss i TrønderEnergi og at momentene avklares og avtales.
Kontaktpersoner er:

Tor Harald Landløpet tor.landlopet@tronderenergi.no tlf. 902 78 565
Kjetil Værnes Kjetil.Vaernes@tronderenergi.no tlf. 952 10 285

Med vennlig hilsen
TrønderEnergi Kraft AS

Kjetil Værnes
Avdelingsleder Teknisk støtte Drift & vedlikehold
Beredskapsleder & Leder for vassdragssikkerhet
TrønderEnergi Kraft AS
Dokumentet sendes uten underskrift. Det er elektronisk godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Situasjonskart Ny E6 X Brattset tilløpstunnel
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Trykksjakt/tilløpstunnel til
Brattset Kraftverk
Plassering er omtrentling

Høyder ved kryssing
CL ny E6: 488,38 (pr 6700)
Tunnelsåle tilløp: ca 247,00
Trykkhøyde eks trykkstøt ca 272 mvs

Klipp fra detaljplan Nye Veier
15.02.2019/THL

Høringsuttalelse til Reguleringsplan E6 Ulsberg – Vindåsliene (PlanID5022_2017006)
Felles uttalelse fra grunneiere av eiendommene Gnr 80 Bnr 1, og Gnr 80 Bnr 4.
Vi er begge grunneiere som blir direkte berørt av etableringen av nye Berkåk-krysset, og har dermed
sterk interesse av å bidra til en god prosess som tar hensyn til både sikring av en effektiv
næringsvirksomhet på de berørte eiendommene, sikre kontinuerlig god og effektiv adkomst til
eiendommene, både under anleggsperioden og når anlegget er ferdigstilt, og at negative effekter av
anlegget blir avbøtt på en konstruktiv måte.
Det er viktig for oss å sikre en god, direkte og kontinuerlig dialog med Nye veier både i
detaljplanleggingsfasen og gjennom anleggsfasen. Vi vil understreke at til nå er vi godt fornøyd med
dialog og respons fra Nye veier. Vi ønsker derfor å bidra fra vår side til at Ny veier kan levere best
mulig på sitt samfunnsoppdrag, for eksempel gjennom enkle grep sikre et bedre dyrkamark-regnskap
for Nye veier (eksemplifisert i denne høringsuttalelsen). Etter direkte oppfordring fra Nye veier
ønsker vi i det følgende å poengtere hva som er viktig for oss å melde inn i høringsprosessen:
1. Sikre kontinuerlig og effektiv adkomst til eiendommene under anleggsperioden. På eiendom 80/4
dyrkes det gress og det produseres melk i sommerhalvåret. Dette betyr at melketransport må få
uhindret og effektiv adkomst til 80/4. Nye veier må bidra til en effektiv tilgang til eiendommen
slik at drift og effektivitet opprettholdes eller øker for alle parter. Grunneier ønsker dialog om
hvilke løsninger som er hensiktsmessige.
2. Støy og lysavskjerming er et viktig punkt for oss. Vi viser til vedlegg til planbeskrivelsen,
"Støykart, framtidig situasjon med skjermingstiltak", side 11 (x210), Berkåkkrysset. Det
framkommer ikke av analysen om det er utført støyanalyse fra trafikk på tilførselsveier, planlagt
næringsareal, og støy spesielt fra oppstillingsplass/hvileplass for tungtrafikk. Vi ber om at det
gjennomføres slike analyser som bygger på de faktisk planlagte tilførselsveiene til Berkåkkrysset,
og at støy- og lysskjerming etableres i forhold til kryssets utforming og de planlagte
næringsområdene, og ikke bare selve veiløpet for framtidig E6.
3. Berkåkkrysset ligger svært nær hytteområdet på Rødåsen. Det må derfor etableres god støy- og
lysavskjerming på østsiden av anlegget slik at både hytteeiere og gårdsdrift blir hensyntatt. På
sommerbeite går det kyr som er lite vant til støy. Støy og forstyrrelser vil derfor gå ut over
melkeproduksjonen. Vi ønsker tett dialog om hvordan støyvoller og terrenget blir formet og
beplantet slik at våre bekymringer blir hensyntatt. Vi imøteser en god dialog med Nye veier slik at
våre synspunkt kan bli presisert og utdypet før detaljplanleggingen begynner.
4. Både anleggsområdet og det ferdige anlegget må kontinuerlig sikres overfor beitedyr (både kyr
og sau) som går fritt i området gjennom hele sommeren. Vi ønsker dialog om hvor både
midlertidige og permanente gjerder bør anlegges.
5. Begge grunneiere ønsker dialog om identifisering av egnede, nærliggende områder hvor
overskuddsmasser kan brukes til å skape gode areal til gjensidig nytte for begge parter. Deler av
arealet rett øst for det framtidige "Berkåk-krysset" (Åsbakken) var tidligere i større grad brukt til
grasproduksjon, men skogplanting på 60- 70-tallet endret dette. Med bevisst massepåfylling vil
arealet til grasproduksjon igjen kunne gjenvinnes. Dette vil være et netto tilskudd til Nye veiers
dyrkamarkregnskap, og redusert transport av masse vil bidra positivt i klimaregnskapet. Gjennom
tett dialog vil begge grunneiere bidra til at slike samfunnsmessige gevinster kan bli oppfylt.

Med vennlig hilsen
Per S Aune (tlf. 952 48 006)
(sign)

Jon Sverre Sugaren (tlf. 915 13 575)
(sign)

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Skigruppa Rennebu
Arkivtrd NVE
rennebu.idrettslag@gmail.com
Innspill til høring og offentlig ettersyn reguleringsplan ny E6 Ulsberg - Vindåsliene
fredag 31. mai 2019 10:49:01

Merknader til planforslaget ny E6 gjennom Rennebu
Rennebu idrettslag er et fleridrettslag med hovedfokus på breddeidrett. Målet er å få flest
mulig i aktivitet, lengst mulig. idrettslaget har følgende særgrupper for fotball, friidrett,
idrettskolen, håndball, ski/skiskyting og trim/sykkel. Den enkelte særgruppe er ansvarlig
for aktivitetene innen sin disiplin. Lederne i hver av disse gruppene utgjør sammen med
leder, nestleder og et styremedlem styret i Rennebu il. Idrettslaget har 780 medlemmer.
Dette innspillet er utarbeidet av leder i idrettslaget sammen med leder av
trim/sykkelgruppa og leder av skigruppa.
Merknad vedrørende valg av trasé for Fv700
Skigruppa i Rennebu idrettslag står for preparering av skiløyper både på øst- og vestsida av
Berkåk sentrum. Tråkkemaskina står parkert i egen garasje ved skistadion på vestsida av
sentrum. Valget av trasé for Fv700 gjennom Berkåk sentrum vil ha betydning for
fremkommelighet med tråkkemaskin for preparering av skispor på østsida. Skigruppa
forutsetter at nordre trasé for Fv700 blir valgt. Da vil vi kunne fortsette med dagens trasé
for kjøring mellom øst- og vestsida. Hvis søndre trasé likevel skulle bli valgt, forutsettes
det at det blir satt av trasé og tilrettelagt slik at tråkkemaskin kan kjøre til østsida for
preparering av skispor. Det må da etableres krysningspunkt i forbindelse med ny Fv700
slik at tråkkemaskina kan kjøres mest mulig på snødekt mark/vei. Skarpe svinger på bar
asfalt må unngås. Det har stor verdi for idrettslaget å kunne ha kun én maskin også i
framtida, og at den kan brukes på begge sider av sentrum. Vi mener skiløypene på øst- og
vestsida tilsammen har meget stor betydning for folkehelsa i Rennebu. Andel brukere ifht.
befolkningsmengden er meget høy.
Søndre trasé innebærer etter vårt syn en betydelig forverring av trafikksikkerheten
for unger som skal til og fra idrettsaktivitet i Rennebuhallen, på kunstgressbanen
og på skistadion. Undergangen bør bevares!
Merknad vedrørende viltovergang ved pel 10200 (Røstin) med kombinert formål
Etablering av viltovergang i kombinasjon med skiløype her er et godt tiltak. Skiløypene på
østsida er svært godt benyttet, både av lokalbefolkning, hytteeiere og tilreisende. Det som
mangler er en godt opparbeidet parkeringsplass i starten av løypa. Foreslår derfor at det
opparbeides parkeringsplass for minimum 25 biler på østsiden av ny E6 ved viltovergang
Røstin. Skilting til denne parkeringsplassen settes opp helt fra Berkåkskrysset langs ny
adkomst vei til Rødåsen og Nyløkkja.
Merknad vedrørende omlegging av adkomst til Rødåsen
Som konsekvensutredning for friluftsliv og bygdeliv viser så er området på østsida av
Berkåk mye brukt, både sommer og vinter. Rødåsveien blir nå en blindvei som stopper i ny
E6. Dette er et stort minus mtp. bruk av Rødåsen som turmål. Idrettslaget ønsker at det blir
opparbeidet tursti som gjør det mulig å bruke viltovergangen ved pel 10200 for å komme
seg til trimposten i Rødåsen. Turstien kan opparbeides direkte fra Trondskogen boligfelt
eller som en forlengelse av Rødåsveien. Idrettslaget ønsker å delta i arbeidet med
detaljplanleggingen av løsning for å ivareta Rødåsen som turmål. Dette har stor betydning
for kvardagstrimmen til de som bor på østsida.

Merknad vedrørende omlegging av Taubanestien
Foreslått omlegging av Taubanestien er vi veldig fornøyd med. Sammen med en god
løsning ved pel 10200 vil det kunne legges til rette for ei skikkelig luggum rundløype til
fots og på sykkel sommerstid.
På vegne av Rennebu Idrettslag
Kjetil Værnes
Leder skigruppa

Innspill til planprogram E6 Ulsberg - Vindåsliene

30.mai 2019

Bjørkåsbakkainj - Nordskogen øst
Bjørkåsbakkainj er grenda som ligger på østsida av jernbanen fra grensa mot Midtre Gauldal i
nord og til Holtveien i sør.
Her bor det over 30 fastboende, mange fritidseiendommer og sætereiendommer.
Grenda har en aktiv landbruksnæring med 2 sauebruk og 2 bruk med melkeproduksjon med
melkerobot.
3 driftsbygninger er av nyere dato og den fjerde har tanker om utbygging.
All transport av lastebil, som tankbil, slaktebil, kraftforbil, osv, må kjøre fra Berkåk via
Træthaugveien for å komme til grenda.
All næringsvirksomhet som drives her, og Nordskogen øst forøvrig, er helt avhengig av denne
veien for at dette skal være mulig.
Det er nå planlagt en ny Træthaugvei på østsiden av ny E6. Denne blir først brukt som
anleggsvei i utbyggingsfasen, for så å bli overført til lokal vei etterpå.
Denne veien bør overføres til kommunen og bli en kommunal vei, og da helt nordover til
kommunegrensa ved Træthaugen. Bare slik vil kommunen være sikret at det fortsatt vil være
aktivitet og virksomheter i grenda.
Ny E6 skal i følge politikere i kommunen være positiv for Rennebu. Det er da på sin plass at
vi som blir direkte berørt nå får kommunal vei.
Vi som bor i Bjørkåsbakkainj og Nordskogen Øst får ellers bare ulemper med ny E6!
Derfor vil vi komme med en oppfordring til kommunepolitikerene om at kommunen overtar
den nye Træthaugveien i sin helhet til kommunal vei.
DET ER VÅR TUR NÅ!

På vegne av Bjørkåsbakkainj
Arne Egil Gunnes

Jan Ove Flatås

Knut Berntsen

Hans Joar Skamfer

13.02.2016
Ulsberg Velforening

Rennebu Kommune

Uttalelser/innspill til reguleringsplan for Ulsbergkrysset.
Ulsberg Velforening har etter møte 10.02.2016, kommet frem til følende uttalelser/innspill:

-

Adkomst for gående til vestside av ny E6.
I dag er det mulig for gående å krysse E6 ved bussholdeplassen. Denne muligheten blir borte når ny E6
står ferdig. Område nede ved Orkla er populært for fiske og turinteresserte. Det jobbes også for å bygge
opp igjen Sundsetbrua ved Budenget som er inngangen til Barnas Naturverden. Dette vil gjøre område
enda mere attraktivt, både for innbyggere og turister. Det vil være viktig at de som ønsker å gå, trygt
kan krysse ny E6

-

Gatebelysning for ny gang/sykkelvei.
Det står i planforslaget at hele vegstrekningen skal bygges med veibelysning. Vil dette også gjelde for
gang/sykkelvei? Det er viktig for sikkerheten og tryggheten til gående, at ny gang/sykkelveg fra kulvert
under Rv3 til ny bussholdeplass får gatebelysning.

-

Trase fra jernbaneundergang nord for stasjon til eksisterende gang/sykkelvei.
Det er tidligere kommet et innspill på denne 19.11.2015. Ber om at denne saken fortsatt følges opp.
Dette er en viktig trase for beboere og turgåere, og brukes ofte. Ved sanering av denne vil beboere som
benytter seg av busstilbudet, få en betydelig omvei og blir tvunget til å bruke bil.

Hilsen

Ulsberg Velforening

