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Detaljregulering E6 Ulsberg – Vindåsliene, 1. gangsbehandling.
Innstilling
Kommunestyret vedtar å sende den delen av reguleringsplan for E6 Ulsberg - Vindåsliene som ligger i
Rennebu kommune ut på høring og å legge planen ut til offentlig ettersyn.
Kommunestyret sender samtidig spørsmålet om oppheving av reguleringsplan for E6 vedtatt i 2016 (PlanID
2014002) ut til høring og offentlig ettersyn.
Vedtaket fattes i medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10.

Vedlegg
1
2
3

Plankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse

Fagrapporter, tekniske tegninger og øvrige vedlegg finnes på Rennebu kommunes nettside under
Teknisk og eiendom, vei og E6 Ulsberg – Vindåsliene
https://www.rennebu.kommune.no/innhold/teknisk-og-eiendom/e6/
Bakgrunn for saken
Nye Veier AS har utarbeidet forslag til reguleringsplan for E6 fra Ulsberg til Vindåsliene. Strekninga strekker
seg gjennom Rennebu og deler av Midtre Gauldal kommune, og er en del av den samlede E6-utbedringen fra
Oppland grense til Melhus.
Nye Veier AS og Rennebu kommune diskuterte planarbeidet i oppstartsmøte 13.12.17, og det ble ut fra
avklaringer i dette møtet utarbeidet et planprogram. Varsel om oppstart og annonsering av planprogram til
høring og offentlig ettersyn ble sendt ut 4.5.18, med frist for innspill 20.6.18. Planprogrammet, slik det ble
fastsatt av kommunestyret 28.6.18, ligger til grunn for gjennomføring av planprosessen.
Kommunestyret vedtok i 2016 reguleringsplan for E6 på denne strekninga, og planen som Nye Veier nå har
utarbeidet tar utgangspunkt i en annen vegtrasé fra Ulsberg til Vadløkkjbekkbrua ved Halland, og legger
dessuten opp til høyere vegstandard enn den vedtatte reguleringsplanen.
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Formålet med planarbeidet er å få vedtatt et formelt grunnlag for å bygging av ny E6 på den aktuelle
strekninga. Den nye veien skal sikre at fremtidig veitrafikk, omgivelser og miljø langs hele strekningen
ivaretas på best mulig måte. E6 er i dag hovedferdselsåren mellom Østlandet og Trøndelag, og har også stor
betydning for lokaltrafikk. Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse i 2022/2023.
Vegstrekningen som reguleres er om lag 25 km
lang, hvorav 18 km ligger i Rennebu. Fra
Ulsbergkrysset vil ny E6 fortsette nordover og
gå inn i Ulsbergtunnelen. Ved utgang av
tunnelen vil den nye traséen gå øst for, og
betydelig høyere i terrenget enn dagens E6.
Etter tunnelen går veien over i 4 kjørefelt, og
fortsetter slik fram til Vindåslitunnelen. Den
nye linja ligger ganske parallelt med dagens E6,
og på østsiden av jernbanen, frem til Skauma.
Her krysser veien elva på bru og går videre øst
for og utenom Berkåk sentrum. 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.
Illustrasjon av foreslått veglinje for E6 mellom Ulsberg
og Vindåsliene, Sweco 2018
20 km av strekninga mellom Ulsberg og Vindåsliene er planlagt som 4-felts motorveg med fartgrense 110
km/t. Strekninga er prosjektert med grunnlag i standardklasse H3 – nasjonal hovedvei fra høringsutgave
håndbok N100 (2018). Veien vil ha følgende tverrprofil:

Tverrprofil for H3, veibredde 23m (Håndbok N100 Høringsutgave, 2018).
Det tas høyde for rekkverksbehov langs hele strekningen, og veien reguleres derfor 25 meter bred medregnet
tosidig rekkverksrom på 1m.
Fra Ulsbergkrysset og gjennom Ulsbergtunnelen, samt fra Vindåslitunnelen og nordover, reguleres veien
etter veistandard H5 fra N100 (2014). Her vil veien ha 3 felt, fartsgrense 90 km/t og tverrprofil som vist i
figuren under. I tunnelene skiltes hastigheten til 80 km/t.
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Tverrprofil for H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75m (Håndbok N100, 2014).
Strekningen i og ved Ulsbergtunnelen vil ha to nordgående felt. I Vindåsliene vil kjørende i sørgående retning
disponere to felt. Det er også regulert og tatt høyde for et fremtidig løp nummer to på Vindåslitunnelen. Når
dette blir realisert, avhenger av trafikkmengden i fremtiden.
Tematisk gjennomgang av planforslaget
Planforslaget som er levert er omfattende, og rådmannen kan ikke gå inn på å beskrive alle sider av planen. I
dette avsnittet beskrives likevel noen temaer og områder som bør vies spesiell oppmerksomhet.
Ulsberg
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. Endelige detaljer vedrørende kryssutforming avklares senere, og forutsettes løst innafor
de ytre rammene som er satt i det fleksible reguleringsformålet.
Innset og Ulsberg grendaforening har engasjert seg for etablering av næringsarealer i tilknytning til
Ulsbergkrysset. Det har vist seg krevende å avgrense et slikt område når kryssløsninga ikke er avklart, i og
med at man ikke vet hvordan atkomst til området kan løses eller hvilke arealer som blir fysisk berørt av sjølve
krysset.
Rådmannen ser også at det kan ligge et potensiale for etablering av næringsvirksomhet i tilknytning til
krysset, og forutsetter da at et slikt næringsareal kan reguleres etter at kryssløsninga er avklart.
Et område på om lag 94 daa ved Kløftbrua er avsatt til næringsbebyggelse i kommuneplanens arealdel, og
foreslås regulert til angitt bebyggelse og anleggformål kombinert med andre angitt hovedformål. Dette
arealet skal i anleggsperioden benyttes til deponiområde. Etter endt anleggsvirksomhet skal arealet
istandsettes og benyttes til næringsformål
Ved Ulsbergkrysset opprettholdes dagens busslommer på E6 og rv. 3, og det etableres en «park &ride»løsning for kollektivreisende, med gang- og sykkelvei til holdeplassene.
Fylkesveg 700 på Berkåk
Det må etableres en forlenging av fylkesveg 700 fram til nytt kryss, både med tanke på å koble på
gjennomfartstrafikk på fylkesvegen og for å føre lokaltrafikken inn på E6. Planforslaget inneholder to
alternative løsninger for fv. 700 gjennom Berkåk sentrum, og det er utarbeidet et silingsnotat som
sammenligner alternativene. Et nordlig alternativ (alt.1) og et sørlig (alt.3) inngår i planforslaget. Begge
alternativene er identiske fra toplanskrysset ved ny E6, over jernbanen og til vegene kommer ned på samme
høyde som næringsområdet ved Postmyran. 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-

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:

Side 4 av 12

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 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.
Det sørlige alternativet følger jernbanelinjen sørover, før veien svinger vestover mot dagens T-kryss mellom
E6 og fv. 700. Dette krysset bygges om til rundkjøring. Dagens undergang ved Berkåk sentrum fjernes, og all
fotgjengerkryssing legges i plan i tilknytning til rundkjøringen. Postmyrvegen må tilknyttes ny fylkesveg i et Tkryss ca. 150 meter øst for rundkjøringen, og det blir da ikke mulig å krysse fylkesvegen og kjøre direkte
nordover. På grunn av høydeforskjeller i området så medfører forslaget en del fyllinger og skjæringer, og
noen av høydeforskjellene må tas opp ved hjelp av støttemurer.
Kommunestyret har tidligere vedtatt at disse to alternativene skal følge reguleringsplanen for E6 til høring og
offentlig ettersyn. Kun ett av alternativene skal være med i endelig reguleringsplan, og valg av alternativ tas
ved sluttbehandling av reguleringsplanen.

Illustrasjon fra planbeskrivelsen som viser de to alternative traseene for fylkesveg 700.
Berkåkkrysset
Veglinja som ligger til grunn for regulering passerer på østsida av Berkåk, med planskilt kryss om lag 1,5 km
nordøst for dagens sentrumsområde. Dette medfører store endringer for Berkåk som tettsted, både med
tanke på bomiljø og næringsliv.
Berkåkkrysset ligger mellom Rødåsen og Dovrebanen, og er utformet som et standard planskilt ruterkryss.
Øst for toplanskrysset ved Berkåk reguleres det totalt 5 delområder til næringsformål. Størrelse, form og
plassering av hvert enkelt område er vurdert i forhold til landskapsmessige inngrep i terrenget. I tillegg er det
regulert et større næringsareal vest for E6, som får direkte avkjørsel til fylkesveg 700. Størrelsen på
næringsområdene er totalt ca.190 daa.
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Næringsarealer ved det nye Berkåkkrysset, landskapsplan. Fra planbeskrivelsen.
Arealet på vestsida av E6 er på ca 94 daa, hvor det tillates etablering av forretninger og plasskrevende
varehandel.
De tre arealene sørøst for toplanskrysset er på henholdsvis 10, 7,2 og 18,8 daa. Innenfor disse arealene
tillates etablering av bebyggelse for industri- og fabrikkvirksomhet, prosessindustri og foredlingsbedrifter,
herunder næringsmiddelindustri. Det tillates ikke besøksintensiv virksomhet.
Arealet rett nord for toplanskrysset er på ca. 30 daa, og er tenkt benyttet til en kombinasjon av
døgnhvileplass for tungtrafikk og energistasjon/vegserviceanlegg. Arealet lengst nord er på ca. 27,5 daa og
det tillates næring med lav besøksintensitet som for eksempel produksjonsbedrifter, entreprenør- og
anleggsbedrifter, engros, lager og verksteds- og håndverksbedrifter.
Det blir sammenhengende gang- og sykkelvei langs ny del av fv.700 mellom toplanskrysset og Berkåk
sentrum. Dette vil gi myke trafikanter trygg og god tilkomst til kollektivholdeplasser og nye næringsarealer
øst for krysset.
Skytebanen i Gammelstødalen
Den planlagte E6-linja kommer i konflikt med skytebanen i Gammelstødalen. Nye Veier har hatt tett dialog
med både Rennebu og Innset skytterlag, og har kommet til enighet med laga om løsninga som ligger til grunn
for reguleringsplanen. Løsninga medfører at banen flyttes noe lenger inn i Gammelstødalen og at anlegget
bygges om. For detaljert beskrivelse av ombygginga, støy og sikkerhet vises det til vedlagt notat fra Rieber
prosjekt AS.
Dagens E6 og lokalveger
Dagens E6 omklassifiseres til fylkesveg og vil fungere som omkjøringsveg dersom Ulsbergtunnelen eller
Vindåslitunnelen må stenges. Tunnelene kan måtte stenges i kortere perioder som følge av normalt
vedlikehold. Det antas at det ikke er behov for omfattende opprusting av beredskapsvegen i forhold til
dagens standard etter at fremtidig E6 er i drift. Lokalveier og skogsbilveier beholdes i størst mulig grad som i
dag, og reguleringsplanen sikrer omlegging og adkomst til grunneiendommer der det er behov. Fra Rødåsen
til Vadløkkjbekken planlegges det etablert parallelle skogsbilveger på begge sider av E6 linjen. Flere steder er
skogsbilveiene lagt om for å begrense antall krysningspunkt på E6. I tillegg var det et behov for å etablere
langsgående anleggsveier langs E6 i anleggsperioden. Disse kan bli en fremtidig del av skogsbilveisystemet.

Sensitivity: Internal

Utvalgssakens nummer:

Side 6 av 12

Områder for massedeponi
Masser av stubber og røtter, matjord, andre løse masser, steinmasser og tunnelmasser vil forekomme i stort
volum på strekningen, og det er lagt vekt på å finne best mulig anvendelse / deponeringsmuligheter for disse
massene nærmest mulig uttaksstedet. Det er avsatt i alt 11 områder for deponering av masser i Rennebu, på
plankartet betegnet som BAA1 – BAA11. Vegprosjektet ligger omtrent i balanse mellom masseoverskudd i
veglinja og deponikapasitet, gitt at alle vegskråninger utformes med helning 1 : 2. Dersom en gjennom de
detaljerte grunnundersøkelsene finner ut at man kan ha fjellskjæringer på deler av strekninga, vil det
medføre at man har overkapasitet på deponiområder. Slik deponiene er skissert utformet i prosjektet, har de
en samlet kapasitet på om lag 3,2 millioner m³. Det er gitt bestemmelser om at det bare skal deponeres
masser som kommer fra prosjektet, noe som skal forebygge deponering av urene masser. Det er gitt
bestemmelser til de ulike deponiområdene om hvordan de skal istandsettes etter endt deponering. For to av
deponiområdene, BAA1 ved Kløftbrua og BAA9 på Postmyran, er det gitt bestemmelser om at områdene skal
settes i stand og nyttes til næringsbebyggelse etter endt deponering.
VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
Støy
Det er utarbeidet en fagrapport om støy som viser hvilke eiendommer langs vegen som er støyutsatt.
Støykart som viser støysituasjon for 0-alternativ, framtidig situasjon uten støytiltak og framtidig støysituasjon
med støytiltak er vist på tegning X000 – X221. Støyrapporten og støykartene følger planen som vedlegg.
Støyutredninga bygger på Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging fastsatt av Klima- og
miljødepartementet og revidert 2.7.2012 ( T-1442/2012). Retningslinjen angir to hovedstøysoner:
•
•

Rød sone - nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Støyfølsom bebyggelse er boliger, sykehus,
pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager.
Gul sone - er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak
gir tilfredsstillende støyforhold.

Vegtraseen som nå foreslås regulert ligger stedvis langt fra dagens E6, noe som medfører at mange bygninger
som i dag er utsatt for vegtrafikkstøy blir langt mindre støyutsatt. Støyberegningene som følger planen viser
at 103 støyfølsomme boliger (for eksempel boliger og fritidsboliger) har støynivå over Lden 55 dB ved fasade.
Ved bygging av skjermingstiltak langs vegen (voller og skjermer), vil dette antallet reduseres til 44. Disse
boligene må vurderes nærmere for lokal skjerming eller fasadetiltak, som del av de detaljerte byggeplanene.
Med ny trasé for E6 med skjermingstiltak, vil totalt 30 boliger som i dag ligger langt fra vei, få støynivå over
grenseverdi. Dette vil være en svært merkbar endring da de i dag i utgangspunktet har lavt støynivå.
Skjermingstiltak kan i noe grad bøte på dette, men selv om grenseverdi oppfylles vil opplevd
belastning/plagegrad være høyere for disse. Dette vil også kunne gjelde bygg som ikke kommer over
grenseverdi med ny trasé.
Arealbruksendringer
Dagens E6 gjennom sentrum har gitt grunnlag for utvikling av veitilknyttet virksomhet ved at det finnes tre
bensinstasjoner og tre serveringssteder, som alle i større eller mindre grad er basert på gjennomgangstrafikk.
En stor del av omsetningen til de næringsdrivende anslås å komme fra andre enn kommunens egne
innbyggere. 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. Ny E6 gir potensiale for
prioritering av myke trafikanter i tettstedet, slik at dette blir et triviligere oppholdssted. Dette kan potensielt
gi økt omsetning innen detaljhandel og kafeer, og det gir mulighet for ny boligbebyggelse i tilknytning til
sentrumsområdet. Veirelatert næringsliv vil på den andre siden bli nedprioritert ved flytting av trafikken ut av
sentrum. Nye næringsarealer i tilknytning til Berkåkkrysset øst for sentrum gir mulighet for reetablering i
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tilknytning til ny E6. Tilretteleggingen av industri- og næringsarealer her vil også kunne tiltrekke seg
etableringer med ekspansjonsbehov eller stort arealbehov, og kan tilføre nyetableringer til Berkåk. Ny E6 vil
ha negativ konsekvens for Halland camping som mister kundegrunnlaget fra gjennomgangstrafikken.
Det er igangsatt arbeid med områderegulering av Berkåk sentrum. Dette planarbeidet må sees i nær
sammenheng med reguleringsplan for E6 for å sikre gode helhetlige løsninger for Berkåk, både med tanke på
bomiljø og næringsliv.
Tabellen under gir oversikt over alle bygg som er foreslått revet i planforslaget slik det foreligger til
førstegangsbehandling.
Gnr./bnr.
223/8

Kommentar
Boligeiendom Ulsberg. Det kan bli behov for å benytte eiendommen til ny
kryssløsning Ulsberg. Er ervervet av Statens vegvesen.

223/11

Boligeiendom Ulsberg. Alle bygningene på eiendommen rives som følge av
vegomlegging.

224/2

Gårdsbruk Rønningen på Ulsberg. Alle bygningene på eiendommen rives som følge
av vegomlegging.

226/6

Fritidsbolig ved Rønningen på Ulsberg. Rives som følge av ny linje for E6.

83/4/1
83/4/2
85/30

Bygningsmassen i tilknytning til dagens skytebane må rives som følge av ny linje for
E6.
Fritidsbolig i Røstin må rives som følge av ny linje for E6

63/1/1

Fritidsbolig Rødåsen må rives som følge av ny linje for E6

63/194

Tre lagerbygninger ved Kraftverkene i Orkla må rives som følge av etablering av ny Fv
700 (begge alternativer).

63/282

Lagerbygg Postmyran, må rives som følge av etablering av ny Fv 700 (begge
alternativer).

63/208

Næringsbygg må rives som følge av etablering av ny Fv 700 (alternativ 1, nord).

63/169/1

Utstillingsmodeller for fritidsbolig må rives/flyttes som følge av ny Fv 700. Gjelder
fylkesveg 700 (alternativ 1, nord).

63/207

To lagerbygninger må rives som følge av ny fv 700 (alternativ 2, sør).

Landskapsbilde
I konsekvensutredninga er ny E6 vurdert til å medføre middels negativ konsekvens for landskapet totalt sett.
De store landskapsformene berøres i liten grad, men ny E6 med høy standard vil i tillegg til eksisterende
infrastruktur belaste landskapet slik at dalførene framstår som forringet av veganlegget.
For strekningen Skauma-Rødåsen -Buvatnet vil veien og næringsarealene ved krysset ligge tett inntil Berkåk
og Buvatnet. E6 vil dele opp naturlige landskapsrom og bidra til noe forringet landskap øst for Berkåk.
Næringsareale vil ifølge utredningene øke 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.
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Ingen av de to alternative traseene for fylkesveg 700 på Berkåk skiller seg ifølge konsekvensutredninga
positivt eller negativt ut for temaet landskap.
Naturmangfold
Ved Stavåa planlegges E6 ført over elva på en utvidelse av eksisterende jernbanefylling, som ifølge
konsekvensutredninga i noen grad vil kunne påvirke verdiene knyttet til den viktige naturtypen bekkekløft.
Veien kommer også i berøring med én lokalitet registrert som naturbeitemark og en rekke myrområder.
Når det gjelder vilt, legger planen opp til etablering av krysningspunkter i form av over- og underganger.
Plassering av disse framgår av tabell under temaet friluftsliv og bygdeliv. Det er foreslått en bestemmelse til
planen som krever at det skal etableres sammenhengende gjerde langs E6 for å hindre vilt i vegbanen, og at
gjerdet skal dimensjoneres slik at bufe også holdes utenfor. Dette er positivt for både trafikksikkerhet og
dyrevelferd, sjøl om inngjerdinga også fører til oppstykking av beite- og oppholdsarealer for hjortevilt og
bufe. Det er også usikkert i hvor stor grad de planlagte viltkryssingene vil fungere, og hvordan dagens
trekkmønster påvirkes.
Det er vurdert som positivt at vegen for det meste går i god avstand fra hovedvassdragene (Orkla og Ila i
Rennebu), og planen får begrenset negativ påvirkning på vassdragenes verneverdier og elveløpene som
naturtyper.
I sum er ny E6 vurdert til å gi middels negativ konsekvens for naturmiljø (flora og fauna).
Naturressurser
Ny E6, som foreslått i planforslaget, vurderes samlet å medføre middels negativ konsekvens for temaet
naturressurser.
Det er i dag større og mindre arealer av dyrka jord, innmarksbeite og dyrkbar jord flere steder som blir berørt
av Ny E6. Beitebruken i dag er godt tilpasset situasjonen med dagens E6, og det er innmarks- og utmarksbeite
flere steder langs strekningen. Langs dagens E6 er det betydelige arealer med skog, i hovedsak på lav og
middels bonitet, men det finnes også innslag av skog med høy bonitet i planområdet. Det er også en del myr i
utredningsområdet.
De jordbruksområdene som ifølge konsekvensutredninga (se side 44 i fagrapport naturmiljø) får de høyeste
konsekvensene er Rønningen på Ulsberg, Skamfersetra, Solheim, Røstin, Halland ved Bakkjellen og
Stenlia/Rønningen. Inngrepene i disse områdene skjer i form både varig og midlertidig omdisponering av
jordbruksområder, i tillegg til arronderingsmessige ulemper som følger av etablering av vegen. Planen legger
opp til innløsning av all bebyggelse på småbruket Rønningen på Ulsberg, og jordbruksarealene på bruket blir
så marginale at de anses som tapt ifølge utredninga.
Foreløpig beregnet midlertidig og permanent beslag av jordbruksarealer i form av fulldyrka jord,
innmarksbeite, overflatedyrka jord og dyrkbar jord er gjort ut fra forslag til reguleringsplankart pr 01.03.2019,
og går fram av tabellen nedenfor:

En del av dette arealet er allerede omdisponert i reguleringsplan for E6 vedtatt i 2016.
Etablering av erstatningsarealer på deponier i utredningsområdet vil kunne redusere negative konsekvenser
av omdisponering av jordbruksarealer. Det er viktig å ivareta matjordkvaliteten i anleggsperioden.
Erstatningsareal på permanente deponier, egnet til landbruksformål, bør ha minimum 50 cm matjord og
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være klar til tilsåing. De foreslåtte bestemmelsene gir føringer for behandling av matjord som skal flyttes, og
krever at det brukes landbruksfaglig kompetanse detaljert planlegging av anleggsgjennomføring knyttet til
dette.
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. Viltoverganger og andre muligheter for kryssing av veien for dyr vil være
avbøtende tiltak.
Videre vil motorvei med 110 km/t fart medføre en betydelig risiko for at dyr blir påkjørt. Viltgjerder vil langs
E6 reduserer ulykkesrisikoen, men barriereeffekten blir desto større. Samgjerding med Bane Nor kan være et
viktig tiltak enkelte steder da det er grunn til å tro at viltpåkjørsler på jernbanen vil øke med ny E6. Dette
gjelder spesielt lengst sør og lengst nord i prosjektet der vei og jernbane går parallelt og samlet.
Friluftsliv og bygdeliv
Ny E6 med fire kjørefelt vil danne en barriere gjennom områder som i tillegg til jord- og skogbruk benyttes til
friluftsliv og rekreasjon. Bruken av de ulike områdene vegen går gjennom varierer, og omfatter i hovedsak
jakt, ferdsel på turløyper og stier, skiløyper, fritidsbolger og aktivitet på skytebanen i Gammelstødalen. Ny E6
gir også trafikkstøy og noe luftforurensning i områder som i dag ikke er utsatt for støy og støv.
For redusere barriereeffekten av E6 er det lagt til rette for krysningsmuligheter, herunder bruer, kulverter,
tunneler og viltkrysninger. Fra sør mot nord er det lagt opp til følgende krysningspunkter i Rennebu:
Sted
Ulsberg

Profil nr.
0

Beskrivelse
Kryss i plan mellom E6, RV3 og lokalveg (dagens E6) gir atkomst til
arealer på begge sider av E6.

Toset

900
2350

Ulsbergtunnelen er planlagt med en lengde på om lag 1,5 km, og går
fra Ulsberg, under Toset og fram til Tjønnmyra. Krysningsmulighet +
eksisterende veger over tunnelen.

Klevsetra

5425

Betongtunnel under E6 for vilt og tilknytning av den delen av
Tosetvegen som blir liggende mellom E6 og Dovrebanen.

Stavåa/
Samfersetra

6725

Bru over E6 gir atkomst til Gammelstødalen skytebane og Tosetvegen
mfl. Brua ligger i tilknytning til eksisterende bru over Dovrebanen.

Skauma

8850
9000

E6 går i bru over Skauma, inkludert lokalveg og turløype. Denne
passasjen vil også ha en funksjon for husdyr, vilt og friluftsliv
(Taubanestien). Det er behov for omlegging av kommunal vannledning
før bygging av brua.

Røstin

10200

Brei flerfunksjonsovergang (E6 i kulvert) for vilt og friluftsliv. Skiløypa
skiløypa fra Trondskogen mot Skaumsjøengår gjennom dette området i
dag, og legges på denne overgangen.

Berkåkkrysset

11500

Planskilt kryss med bru over E6 som gir atkomst til næringsarealer øst
for ny E6, Røåsen, og Nyløkkja. Den nye Træthaugvegen legges på
østsida av E6, og starter ved Berkåkkrysset. Eksisterende Træthaugveg
videreføres vest for E6 fram til den blir avskåret ved Hammerbekken.
Her legges vegen om og føres fram til Vadløkkjbekkbrua.
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13000

Viltovergang over E6 mellom Tovlia og Vassengsetra. Gir også atkomst
for skogbruk og jakt/friluftsliv.

Vadløkkjbekke 15375
n
15600

E6 på om lag 200 meter lang bru over lokalvegsystem og
Vadløkkjbekken. Kobler ny og gammel Træthaugveg og viderefører
eksisterende atkomst til Bjørkåsen. Brua vil også kunne ha en funksjon
for vilt.

Kvernåa

16850

E6 i bru over Kvernåa og eksisterende lokalveg, gir også
krysningsmulighet for vilt.

Stenlia

17625

Bru fører gardsveg til Stenlia over E6.

Buvatnet ligger utenfor selve planområdet, men er vurdert i influensområdet for ny E6. Konsekvensen for
dette viktige friluftsområdet kan bli positiv når trafikk fra dagens E6 flyttes på østsiden og lenger bort fra
vannet.
Andre forhold
For videre beskrivelse av planforslaget vises det til vedlagt planbeskrivelse.

Vurdering

Planforslaget tar utgangspunkt i ei anna veglinje enn den som ligger i reguleringsplanen som kommunestyret
vedtok i 2016. Denne planen ble utarbeidet i medhold av både ei konseptvalgutredning som avklarte
transportbehov og vegstandard og en kommunedelplan som avklarte vegtraseen. I tillegg ble denne
vegløsninga lagt til grunn ved forrige revisjon av kommuneplanens arealdel, eksempelvis ved at det ble avsatt
store næringsarealer ved et planlagt kryss på ny E6 ved Børslettet. Planforslaget som Nye Veier nå har
utarbeidet utfordrer både den tidligere vedtatte E6-løsninga, som har vært grundig behandlet på både
kommune- og reguleringsplannivå, og vesentlige deler av den overordna arealbruken som er avklart gjennom
kommuneplanens arealdel.
Ut fra at næringsarealene ved Børslettet som er avsatt i arealdelen ikke lenger ligger ved E6-traseen som nå
foreslås regulert, og at det forventes stor trafikkreduksjon i Berkåk sentrum, ble det i planprogrammet
beskrevet at det skulle vurderes etablering av nye næringsarealer i tilknytning til nytt planskilt kryss på
Berkåk. Planforslaget omfatter på bakgrunn av dette om lag 190 daa som foreslås regulert til
næringsbebyggelse ved det planlagte Berkåkkrysset, med tilhørende bestemmelser som blant annet
avgrenser type næringsvirksomhet i de ulike delområdene.
Ved avgrensning av type virksomhet i de nye næringsarealene, har rådmannen lagt vekt på å se dette i nær
sammenheng med dagens sentrumsstruktur. Områdene ved krysset, og spesielt de områdene som ligger øst
for ny E6, vil ha god tilgjengelighet for kjørende trafikk, og tilsvarende dårlig tilgjengelighet for gående og
syklende grunnet avstand og høydeforskjell. Rådmannen ser det som problematisk å åpne for besøksintensiv
virksomhet eller handel som i stor grad retter seg mot de som bor på Berkåk i disse områdene, i og med at
flere da må kjøre bil for å gjøre daglige gjøremål. Dette er problematisk både i et miljøperspektiv og med
tanke på mobilitet for innbyggere som ikke kjører bil. Handel, service og offentlig tjenesteyting er lokalisert i
et relativt kompakt område på Berkåk i dag, og med tanke på framtidig sentrumsutvikling, vil det være
uheldig å åpne for denne typen virksomhet i områdene rundt E6.
Rådmannen har hatt tett dialog med Nye Veier om bestemmelsene til planen, og når det gjelder
næringsområdene er disse forslagsvis utformet slik at de åpner for etablering av vegservice og
produksjonsbedrifter på arealene øst for ny E6 og forretninger for plasskrevende handel på et areal mellom
ny E6 og Dovrebanen.
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Rådmannen har sett det som utfordrende legge opp til såpass omfattende endringer i den overordnede
arealbruken gjennom reguleringsplan for E6, men ser likevel fordelene av å se utforming av næringsarealene
i sammenheng med vegløsninga som foreslås. Det har også vært lagt mye arbeid i å plassere de ulike
delområdene ved krysset på en best mulig måte med tanke på det overordnede landskapsbildet. Det er
foreslått regulert grønne arealer (vegetasjonsskjerm, LNFR) mellom og rundt de ulike delområdene, noe som
bidrar til å dempe det visuelle uttrykket til området. I videre prosjektering og utbygging av områdene bør det
ses detaljert på revegetering og muligheter for å ta vare på den eksisterende vegetasjon der det er mulig.
Et eventuelt vedtak av reguleringsplan for E6, inkludert nye næringsarealer tilsier at det er naturlig å revidere
kommuneplanens arealdel tidlig i kommende kommunestyreperiode, sett i lys av de endringene som E6planen medfører. Det er også igangsatt arbeid med områderegulering for Berkåk sentrum, et planarbeid som
i stor grad henger sammen med regulering av ny trasé for Berkåk. Planprogrammet for sentrumsplanen har
vært ute til høring og offentlig ettersyn, og rådmannen tar sikte på å arbeide med sentrumsplanen parallelt
med den videre oppfølginga av reguleringsplan for E6.
Det vil være lite hensiktsmessig å la reguleringsplanen for E6 som ble vedtatt i 2016 gjelde i tillegg til
reguleringsplanen det nå arbeides med, og rådmannen foreslår at spørsmålet om oppheving av denne planen
sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn sammen med det nye planforslaget.
Kommunestyret kan da velge å gjøre vedtak om oppheving av planen samtidig med vedtak av ny
reguleringsplan for E6.
Rådmannen registrerer at spørsmålet om trasé for fylkesveg 700 har engasjert mange i perioden
planarbeidet har pågått. I tråd med kommunestyrets vedtak 18.10.18 inngår to alternative traseer i
planforslaget som er innsendt til førstegangsbehandling. Slik det var gjort rede for i saksframlegget den
gangen, var hovedformålet med å gå videre med to alternative traseer å få en åpen og ryddig prosess rundt
valg av trasé. På bakgrunn av dette vil rådmannen 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.
Konsekvensutredninga som følger planen avdekker store negative konsekvenser for en del
landbruksområder, både ved at jordbruksarealer går tapt og at en del områder blir dårligere arrondert som
følge av ny E6. Planen legger opp til at en del av deponiområdene kan settes i stand til landbruksformål, noe
som kan brukes som et virkemiddel for å kompensere bortfall av arealer. Deponiområdene er imidlertid
plassert ut fra vurderinger om hvilke arealer som egner seg til deponering i nærheten av linja, og ligger ikke
nødvendigvis på de eiendommene som mister jordbruksarealer. På nåværende tidspunkt er det også usikkert
hvor mye av overskuddsmassene som kan nyttes til dyrking. Rådmannen forutsetter at det i det videre
arbeidet med prosjektet, særlig i dialogen opp mot grunneiere, vurderes hvordan ressursgrunnlaget på
berørte enkelteiendommer kan sikres gjennom bruk av overskuddsmasser til nydyrking. Dette gjelder både
for områder som i planen foreslås regulert til deponiområder og andre dyrkbare arealer.
Rådmannen ser det som positivt at bestemmelsene til planen tydelig slår fast at det skal etableres gjerder
som holder vilt og bufe utenfor vegtraseen, både med tanke på trafikksikkerhet og dyrevelferd. Detaljert
utforming og plassering av gjerder inngår i seinere detaljprosjektering, og må da vurderes nøye opp mot både
jernbanen og krysningspunkter på E6.
Ny E6 planlegges og skal bygges som sammenhengende veg fra Ulsberg til Melhus. Dette er positivt for å få
en raskere gjennomføring med en tilpasset standard for hele strekningen. Et slikt prosjekt løser mange
utfordringer for storsamfunnet. Men også innbyggerne i Rennebu vil ha stor glede av å få en trafikksikker veg
med god framkommelighet. Samtidig er dette et stort inngrep i våre omgivelser som kan ha negative
virkninger for lokalsamfunnet og enkeltpersoner. Rådmannen har i sitt arbeid opp mot Nye Veier vært
opptatt av å få på plass tilfredsstillende avbøtende tiltak og løsninger for å redusere de negative virkningene
ut fra et lokalt perspektiv.
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Rådmannen 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 og risiko- og sårbarhetsforhold med tilhørende
avbøtende tiltak er belyst i vedlagt ROS-analyse.
Rådmannen rår kommunestyret til å vedta å sende planen på høring og å legge den ut til offentlig ettersyn.
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