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Spørsmål om planforslaget kan rettes til:

1 Forord

Statens vegvesen v/ John Haugen
e‐post: john.haugen@vegvesen.no
tlf.: 402 40 118

Bakgrunn
Statens vegvesen har med hjemmel i Plan‐ og bygningslovens § 12‐3, utarbeidet forslag til reguleringsplan for ny gang‐ og
sykkelveg langs E6 mellom Driva og Hevle i Oppdal kommune. Total lengde på vegstrekningen er ca. 4,2 km. Hensikten med
planen er å bedre forholdene med tanke på trafikksikkerhet og framkommelighet for gående og syklende lang E6.

Oppdal kommune v/ Arild Hoel
e‐post: arild.hoel@oppdal.kommune.no
tlf.: 72 40 10 00

Planarbeidet
Reguleringsplanen utarbeides av Statens vegvesen etter avtale og i samarbeid med Oppdal kommune.
Oppstart av planarbeidet for gang‐ og sykkelveg langs E6 mellom Driva og Hevle ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens §
12‐8 kunngjort i Opdalingen 29. mars 2014.
Oversikt over planbehandlingen
Den formelle behandlingen av reguleringsplanen skjer i samsvar med Plan‐ og bygningslovens § 3‐7 og 12‐10.
Planprosessen videre
Etter avtale med Oppdal kommune står Statens vegvesen for utlegging av reguleringsforslaget til offentlig ettersyn, jfr. Plan‐
og bygningslovens § 3 ‐ 7.
Kunngjøring av offentlig ettersyn, 1. gangs behandling av planen, skjer med annonse i Opdalingen. Berørte grunneiere,
regionale myndigheter og andre interesserte har da anledning til uttale seg til planforslaget. Merknader til planforslaget må
sendes per brev eller e‐post. Høringsfrist er minimum 6 uker fra utleggingsdato. Planen kan leses i Oppdal kommune,
Rådhuset og hos Statens vegvesen, Region midt, Statens hus, Prinsens gate 1, Trondheim.
I tillegg legges planen ut som digital versjon på internett: www.vegvesen.no/ og på kommunens hjemmeside:
www.oppdal.kommune.no
Planen, sammen med de innkomne merknader og faglige vurderinger fra Statens vegvesen, legges fram til 2. gangs
behandling i Oppdal kommune ved bygningsrådet, for deretter å legges fram for Oppdal kommunestyre til endelig vedtak.
Kommunen kunngjør vedtaket straks etter kommunestyrets behandling. Kommunestyrets vedtak kan påklages og klage må
fremsettes skriftlig til kommunen innen 3 uker etter endelig vedtak.
Reguleringsplanen består av følgende (datert 21.4.2014)
Reguleringsplan – R101 ‐ 105
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og beskriver de ulike forhold knyttet
til planen.
I tillegg er følgende kart og profiler vedlegg til planen
Oversiktstegning – B
Plan‐ og profiltegninger – C
Normalprofil ‐ F
Støysonekart – X
Interimsveg ‐ Y
Eventuelle merknader og endringsforslag til planen sendes:
Statens vegvesen Region Midt, Postboks 2525, 6404 Molde eller e‐post: firmapost‐midt@vegvesen.no
Merknader til planen bør inneholde hvorfor og hvordan planen ønskes endret.
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Gang‐ og sykkelveg (GSV)

2 Bakgrunnen for prosjektet
Jon Olav Loe (45/8) datert 12.4.2014

2.1 Hvorfor utarbeides forslag til reguleringsplan for gang‐ og sykkelveg
Regjeringen har som målsetting at en større andel av befolkningen, på en trygg og trafikksikker måte, skal kunne gå eller
sykle til og fra daglige gjøremål (NTP 2014 – 2023).
Denne planen har til hensikt å legge til rette for bedre gang‐ og sykkelvegtilbud mellom Driva og Hevle i Oppdal kommune.
Planforslaget knytter eksisterende gang‐ og sykkelvegsystem sammen slik at det da blir sammenhengende gang‐ og
sykkelvegforbindelse fram til Oppdal sentrum.

Ivar Håker datert 22.4.2014

2.2 Tiltaket i forhold til KU‐forskriften
Det er ikke krav om planprogram, men konsekvensen av tiltaket blir beskrevet i denne planbeskrivelsen.
Deltakere på informasjonsmøte den
10.4.2014 v/ Jenny Kristin Heggvold
datert 21.4.2014|

3 Planprosessen og innkomne merknader
Oppstart av planarbeid ble kunngjort i Opdalingen 29. mars 2014. Berørte grunneiere, regionale myndigheter og andre
aktuelle interesser er tilskrevet med egne brev. Følgende kommentarer har kommet inn og er behandlet i det videre
planarbeidet (per brev, e‐post eller telefonsamtale):
Navn
Fylkesmannen i Sør‐Trøndelag datert
10.4.2014

Merknad (sammendrag)
‐Gang og sykkelveger bør avklares på
overordna plannivå
‐forutsetter at jordvern er en premiss i
planleggingen og at det fører til minst
mulig omdisponering av dyrket mark
‐henstiller om at matjord fjernes og at
overskytende matjord benyttes til
jordbruksformål i nærområdet
‐gjenbruk av matjord forutsettes fri for
floghavre og potetål
‐anlegg‐ og riggområder legges utenfor
dyrket mark alternativ istandsettes
etter anleggsperioden
‐må tas hensyn til støy i planområdet
og det må foretas foreta
støyberegninger
‐vurdere forurensning i grunnen og
tiltak for eventuelle opprydding
‐redegjør for fremmede arter og
hvordan dette skal håndteres, med
forslag til bestemmelser
‐ta hensyn til barns adferd ved
krysningspunkt av E6

Sør‐Trøndelag fylkeskommune
Oppdal kommune
NVE
Sametinget datert 26.3.2014

Oppdal Everk AS
Hans J. Loe (43/3) telefonsamtale
10.4.2014

Ingen registrerte samiske kulturminner
i planområde, men minner om
aktsomhetsplikten etter KML § 8.
‐Ønsker ikke gang‐ og sykkelveg på
eiendommen
‐Avbøtende tiltak: Opptatt av å
redusere bruk av dyrket mark og
skjæringer i skråninger
‐Ønsket flettverksgjerde med

Kommentarer

Toril Ørstad (47/2) datert 30.4.2014

Oasen v/Ola Arne Aune datert
6.11.2014 (telefonsamtale)

Ivaretas i planbeskrivelsen, plankart og
bestemmer til planen

Vurderer sannsynligheten for funn av
kulturminner som liten.
Ikke svart
Ikke svart
Ivaretas i planbeskrivelse, plankart og
bestemmelser til plankartet
Ikke svart
Befaring ble avholdt 25. 7.2014
‐ Vegens plassering skal ivareta
landbruksarealet
‐ Det blir ikke satt opp gjerde langs
stekningen
Tiltak vurderes i byggeplanen og som
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stålstopler langs gang‐ og sykkelvegen
‐Ønsker innløsning av restareal ved
gang‐ og sykkelvegen
‐Foreslår alternativ GS vei traselagt
etter bygdevegen ved Driva stasjon.
‐Peker på behov for planskilt
undergang ved Driva gamle S‐lag
‐foreslår å legge GS lengre opp i
terrenget ettersom den vil bli en del av
pilegrimsleden
‐unngår da konflikt med dyrket mark,
vannledning og utfylling ved Stordalen
‐ber innstendig om at det planlegges
og bygges planskilt kryss ved gamle
Drivdalen samvirkelag
‐ begrunner forslaget og at dette er
viktig for å etablere trygg skoleveg til
Drivdalen skole
‐peker på trafikksikkerhetsplanen for
Oppdal kommune som er på høring og
som vektlegger satsing på GS‐veg inntil
4 km fra skoler i kommunen
‐ønsker ikke GS‐vei på eiendommen

‐ønsker samarbeid om graving og
legging av bredbåndsfiber langs gang‐
og sykkelvegen. Vitnett AS

en del av grunnervervet.
Det første punktet angår
grunnervervet. Det er besluttet på et
overordnet nivå at gsv skal følge
dagens E6. Det blir planfri kryssing.

Se forrige kommentar.

Det lages planfri kryssing i begge ender
av traseen.

Befaring ble avholdt 25.7.2014
Tiltak vurderes i byggeplanen og som
en del av grunnervervet.
Tema tas opp i byggeplanfasen
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4 Planstatus og rammebetingelser

Det er en forekomst av hundekjeks ved Losvollen. Hundekjeks er svartelistet art og spredning av planten må unngås.

4.1 Planstatus for området

Både Driva og Vinstra inneholder anadrom laksefisk, og miljøtilstanden i elvene er kategorisert som dårlig. Det er ikke
registret elvemusling i disse to elvene jf. Vann‐ nett.

Oppdal kommune har en gjeldende kommuneplan med arealdel fra 2015. I henhold til arealplanen ligger det meste av
planområdet innenfor areal avsatt til landbruk‐, natur‐ og friluftsformål (LNF).

5.6 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder

Det er følgende gjeldende reguleringsplaner i eller i nærheten av planområdet:





Gang‐ og sykkelveg (GSV)

Pilegrimsleden, som går fra Oslo til Trondheim, kommer over Dovre og ned Vinstradalen og går langs Driva camping.
Deretter følger den gårdsveger og stier øst for E6 nordover og krysser E6 nord for Hevle. Denne nærføringen til E6
kan tidvis føre til lekkasje av vandrere ned på E6.

Granmo camping (2014)
Vinstra (2006)
Driva boligbebyggelse (1983)
Ørstadmoen grunnvannsområde (1996)

Det er også etablert en turveg langs Vintra ned mot Driva som krysser E6 ved Vinstra bru. Den er benyttet i
forbindelse med lokale idrett‐ og turarrangement.

5.7 Landbruk

5.1 Beliggenhet og omgivelser, avgrensing av størrelse på planområdet

Gang‐ og sykkelvegen går gjennom et jordbrukslandskap i drift og med hovedsakelig fulldyrket jord og innmarksbeite på
begge sider av E6. Produksjonen består i det vesentligste av er gras og mandelpotet. Jordkvaliteten er gjennomgående svært
god på de flate arealene på begge sider av E6, men den er stedvis mindre god i hellende terreng, spesielt på østsiden av E6
jf. Kilden ‐ Skog og landskaps nettkart.

Planområdet ligger i Oppdal kommune i Sør‐ Trøndelag fylke. Parsellen
strekker seg fra Driva i sør til Hevle i nord, langs E6. HP 1 34000 – 37840.

5.8 Trafikkforhold

5.2

Gang‐ og sykkelvegen går langs E6 som har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 2700 kjr/døgn (2014). Det er flere
gårdsveger og fellesavkjørsler som kommer inn på E6 og som gang‐ og sykkelvegtrasen vil måte krysse på strekningen.

5 Beskrivelse av planområdet – eksisterende forhold

Landskapsbilde

Vi befinner oss i landskapsregionen «dal‐ og fjellbygdene i Trøndelag».
Her er det dalen som gir hovedformen til landskapet. Sør i
landskapsregionen, hvor planområdet ligger, er U‐daler formet av isen
dominerende landskapsform. Vanlig i landskapsregionen er elver i
dalbunnen. I dalpartier som er åpne og brede slynger elvene seg langs
dalbunnen. Da gjerne med dyrka mark på begge sidene av elva.

Ørstadmoen grunnvannsområde er etablert på vestsiden av Driva, men pumpestasjon ligger like ved E6 på østsiden av
vegen, profil ca. 36750.

5.3 Stedets karakter

5.10 Grunnforhold

5.9 Teknisk infrastruktur
Loe‐ og Rise vasslag har vannledning som går langs og krysser E6 i området nord for Driva.

Rundt planområdet er dalen bred med elva Driva slyngende igjennom. I
dalbunnen er det åpent jordbrukslandskap på begge sider av elva.
Dalsidene danner landskapsrommets «vegger». Fjellene øst for dalen er
en del av Dovrefjell‐Sunndalsfjella nasjonalpark, og i vest ligger Knutshø
landskapsvernområde. Dalsidene er dekket med skog. På østsiden er det
barskog med løvskog lenger opp. På vestsiden er det stort sett bare
løvskog. Man kan tydelig se tregrensen fra den åpne dalbunnen. På
toppen av dalsidene kan man se bart fjell.

Planområde består i hovedsak av elv‐ og breelvavsetninger med relativt høyt grunnvannsnivå. Det gir utfordringer i forhold
til plassering av underganger. For øvrig anses grunnforholdene å være gode. Hele planområdet ligger over den maritime
grense.

E6 går parallelt med elva og i området er det spredt bebyggelse som er
tettest ved stedet Driva. Stort sett går vegen i flatt, åpent landskap,
trukket et stykke unna elva. På et parti, fra Granmo camping og et stykke
nordover, skråner imidlertid terrenget en del ned mot vegens østside. På
deler av dette partiet går også vegen nærme elva. Her er det stedvis et
relativt trangt vegrom med elva på vestsiden og skrånende terreng på
østsiden av vegen. Her ligger det også hus i skråningene.

5.12 Risiko og sårbarhet (eksisterende forhold)

5.11 Støyforhold
Dagens støyforhold er i hovedsak knyttet til ferdsel langs E6. Støysonekart er utarbeidet og skal være retningsgivende for
framtidig planlegging i området.

Tabellen viser nettoliste av aktuelle hendelser i forhold til dagens situasjon. (Fremtidig planlagt situasjon fremgår av kapitel
8.12.).

Hendelse/Situasjon

5.4 Kulturminner og kulturmiljø

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur‐ og miljøforhold

Det er ingen kjente, registrert, kulturminner eller kulturmiljø innenfor
planområdet.

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:

5.5 Naturverdier

1.

På strekninga Granmo camping ‐ Gisingerbekken i Driva finnes et større, noenlunde dynamisk og intakt flommarksmiljø med
grusører og gråor‐heggeskog langs elvekanten, dels på begge sider av elva. Her er det rundt år 1900 gjort en rekke funn av
dels rødlistete pionermoser på elvesand, som klumpvrangmose (Bryum blindii) (DM), ørvrangmose (Bryum excurrens )(DM),
holtannvrangmose (Bryum calophyllum) (DM) og torvflik (Lophozia laxa) (DC) i henholdsvis 1883/1885/1904 (Kaurin, Bryhn,
Ryan). Disse funnene indikerer verdifull flommark, men lokaliteten er ikke undersøkt i nærmere detalj. Verdisettinga derfor
noe usikker, men lokaliteten er likevel såpass stor og velutviklet at den får minst verdi B (viktig) (Miljødirektoratet Naturbase
2014).

Vær, vindeksponering. Er området:
2.
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Elveflom

Nedbørutsatt

Ja

2

2

NVE har gjennomført
flomsikring i Vinstra etter at
E6 brua raste ut under flom

Ja

3

1

Driva og Vinstra er
flomelver
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Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko
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6.5 Grunnforhold

Kommentar/Tiltak

Det er utført grunnundersøkelser i områdene der kulvertene er plassert. Resultatet viser at grunnen består av grus‐ og
morenemasser. Befaring langs traseen tilsier at grunnforholdene generelt er gode og består i hovedsak av grus der det ikke
er fjell i dagen. I Hevle‐området er det flere aktive grusuttak som også indikerer gode grunnforhold.

Natur‐ og kulturområder. Medfører planen fare for skade på:
3.

Sårbar fauna/fisk

Ja

1

1

Driva og Vinstra er
lakseførende vassdrag.
Begrensinger i
arbeidstidpunkt er tatt inn i
regulerings‐bestemmelsene

6.6 Landbruksfaglige vurderinger
Gang‐ og sykkelveg vil legge beslag på noe dyrket og dyrkbar mark samt skogsmark. Lokalisering av gang‐ og sykkelvegen på
østsiden av E6 gir minst inngrep på dyrket og/eller dyrkbar mark. I og med at gang‐ og sykkelvegen vil følge parallelt med
dagens hovedveg vil arrondering av dyrkajord ikke bli vesentlig forandret. Alle driftsadkomster skal være sikret.

6.7 Plan for vann og avløp

Menneskeskapte forhold

Det vil bli lagt drenssystem langs gang‐ og sykkelvegen som tilpasses eksiterende anlegg.

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for:
4.

Støy vegtrafikk

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

Ja

4

2

6.8 Støykriterier og retningslinjer

Gang‐ og sykkelveg vil
komme nærmere bolig
47/2. Støysituasjonen
forøvrig forblir som før
planen

Miljøverndepartementets “Retningslinje for beregning av støy i arealplanleggingen T‐1442/2012” anbefaler grenseverdi for
oppholdsareal utendørs på 55 dBA. Retningslinjene må ikke sees på som rettslig bindende krav, men er rettledende
planleggingsmål som så langt som mulig skal søkes tilfredsstilt. Miljø‐ og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved
eksisterende virksomhet bør som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Bygging av
gang‐ og sykkelveg regnes som miljø‐ og sikkerhetstiltak og er unntatt fra støyskjermingskravet dersom støynivået er under
65 dB. Med vesentlig endring av støynivå menes tiltak som øker nivået merkbart, det vil si med mer enn 3 dB. Anbefaling av
tiltak blir gjort dersom kostnadene med tiltak ikke er uforholdsmessige høge (ambisjonsnivåmetoden).

5.13 Næring

Selv om ambisjonene om å bringe støynivået under tilrådd grense er der så kan det være tilfeller der kostnadene med
tiltakene er uforholdsmessige store slik at det ikke står i rimelig forhold til effekten. I slike tilfelle åpner retningslinjene for å
kunne avvike fra de anbefalte grenseverdiene. En vurdering av kost‐/nytteforhold skal legges til grunn.

Landbruksnæring er dominerende næringsvirksomheten i planområde. Ved Hevle er det i nærhet til planområde etablert et
grustak. Og ved Driva er det campingplass og servicenæring.

Det må også opplyses at dersom det ikke blir gjort tiltak etter plan‐ og bygningsloven (her reguleringsplanlegging) vil krav til
støyforhold være hjemlet i forurensingsloven/forurensingsforskriften. Her er krav til genseverdier høyere enn i T‐1442/2012.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk

6.8.1

Planforslaget skal legge til rette for etablering av gang‐ og sykkelveg langs E6 mellom Driva og Hevle. Vegen skal legges på
østsiden av E6. Arealer vil bli regulert til arealformål gang‐ og sykkelveg (SGS), annen veggrunn (SVG), parkeringsområde
(SSP), kjøreveg (SKV), landbruk‐, natur‐ og friluftsområder (LNF) og friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV). I tillegg vil det
legges på midlertidige anleggsområder (MA) og midlertidige riggområde (MR).

Støyberegninger

Støyberegninger er utført med hjelp av EDB‐programmet Nova Point STØY. Trafikkgrunnlag fra 2014 er lagt til grunn og disse
er beregnet fram 20 år etter forventet åpningstidspunkt av gang‐ og sykkelvegen.
Årsdøgntrafikk (ÅDT) i 2036 er beregnet til 3534 stk.
Planlagt fartsgrense er 80 km/t.
Andel lange køyretøy er 19 %.
Det er brukt standard døgnfordeling av trafikken. Det vil si at 75 % av trafikken går i tidsrommet kl. 7‐19, 15 % i tidsrommet
19‐23 og de resterende 10 % om natta i tidsrommet kl. 23‐7. Støyen blir da uttrykt som dB Lden. (her uttrykt som dB i
dokumentet)

6.2 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningen beskrives
I LNF‐områdene vil arealbruken kunne foregå som i dag og sektorlovgivningen vil gjelde på disse arealene. I anleggsfasen vil
deler av LNF‐områdene kunne benyttes til gjennomføring av byggetiltaket, men arealene skal tilbakeføres til LNF etter endt
byggetid. Nødvendig areal settes av til midlertidig anleggs‐ og riggområder. Gang‐ og sykkelvegen omdisponeres permanent
til eksisterende areal til samferdselsformål. Areal som blir berørt av tiltaket og som skal erverves av vegvesenet blir regulert
til annen veggrunn. Ervervet vil skje etter ferdig bygd anlegg.

Støysonekart som viser utendørs støybelastning 4 m over bakken, med fremskrevet trafikksituasjon og uten foreslåtte
støytiltak, er vist i tegningene X001‐ X005. På kartet er rød sone områder med utendørs støy på mer en 65 dB. Etter
retningslinjene er dette områder som ikke er egnet til støyfølsom bruksformål. Gul sone har støynivå mellom 55 og 65 dB.
Dette er områder der støyfølsom bebyggelse kan tillates dersom avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold.

6.3 Vegstandard
Gang‐ sykkelvegen bygges etter vegnormaler med 3 meter grøft og 3,5 meter gang‐ og sykkelveg jf. Statens vegvesen,
håndbok N100 ”Veg‐ og gateutforming”.

E6 har på denne strekningen en fartsgrense på 80 km/t og har en gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) på ca. 2700 kjt/døgn.

6.4 Felles adkomstveger
I hovedsak vil eksisterende avkjørsler fra E6 bli beholdt, med unntak av tre eiendommer som vil få endring i
avkjørselsforholdene sine. Alle avkjørsler bygges utforming innenfor de krav som stilles til blant annet siktkrav. Avkjørsel til
gnr. 40 bnr. 6 og bnr 8 blir flyttet omtrent mot nord, da det ikke vil være mulig å opprettholde en akseptabel stigning på
adkomstvegen. Dette gjelder også for gnr.38 bnr. 14.
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7 Virkninger av planforslaget

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

På tre steder hvor det er bebyggelse som ligger i skråningen over vegen settes det opp mur langs gang‐ og sykkelvegen.
Dette for å minke inngrepet mot bebyggelsen.

7.1 Overordna planer
Planforslaget er ikke i tråd med arealformål i overordna arealplaner, men regulerer i hovedsak arealer som i den gjeldende
arealdel av kommuneplanen er avsatt til landbruk‐, natur‐ og friluftslivsområder (LNF).

7.2 Stedets karakter
Tiltaket vil ikke føre til store endringer i stedets karakter. I normalprofilet vil gang‐ og sykkelvegen bli som en utvidelse av
eksisterende vegfylling og ikke medføre store endringer.
Stedene hvor det settes opp mur og ved undergangene vil inngrepet bli mest synlig. Murene vil bli synlig når man ferdes på
E6, og vil som element bli et nytt innslag langs E6 i dette området. Derfor er det viktig at det velges en type mur som passer
inn i området, og som tilpasses omgivelsene. Også annet utstyr som velges må velges med hensyn til hva som finnes i
området fra før og ut fra stedlige kvaliteter.
Kjøreopplevelsen langs E6 vil bedres og siktforholdene vil bli bedre som følge av terrengendringen.

7.3 Landskap
Tiltaket vil medføre konsekvenser for landskapet i og med at den totale vegbredden blir større på strekningen, men
virkningen blir totalt relativt liten da gang‐ og sykkelvegen legges langs eksisterende veg. Tiltaket vil ikke få betydelige
fjernvirkninger. Det er hovedsakelig nært hold at gang‐ og sykkelvegen vil bli synlig.

Figur 3: Snitt fra vegprofil 36040

Gang‐ og sykkelvegen ligger langs E6 for det meste på flatt landbruksareal, hvor den blir liggende på en liten fylling.

Figur 1: Normalprofil. Gang‐ og sykkelveg på liten fylling med grøft mot kjørebane. Snittet er hentet fra vegprofil 34800.

I det trange partiet, på strekningen fra Granmo camping og et stykke nordover, heller terrenger nedover mot vegens østside.
Det er på denne strekningen man vil få mest synlig inngrep. Her vil det bli en del skjæringer. Skjæringene har helning på 1:2
og disse avrundes for å sikre myke overganger mellom nytt og eksisterende terreng.

Figur 4: Snitt fra vegprofil 36170

Figur 5: Snitt fra vegprofil 36500

Ved Driva og ved Hevle hvor gang‐ og sykkelvegen skal krysse E6 vil inngrepet bli størst da gang‐ og sykkelvegen her må
komme seg så langt ned i terrenget at den kan krysse under vegen. Langs nedstigningene til begge kulvertene er helningen
på skjæringene 1:2. Dette gjør at det blir åpent og luftig ved undergangene og det bidrar at sikten blir god.

Figur 2: Snittet viser skjæring hvor nytt terreng har helning 1:2. Skjæringen er avrundet mot eksisterende terreng. Snitt hentet fra vegprofil 35740 hvor
Granmo camping har godkjent reguleringsplan for nytt svingefelt.
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Det er gjort et unntak ved undergangen ved Driva hvor det et lite stykke settes opp mur for å unngå at inngrepet kommer
nærme en bolig (figur 7).

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

Planområdet inneholder ingen forekomster av prioriterte arter (PA), truede eller nært truede arter på Norsk Rødliste for
arter 2010. Planområdet inneholder heller ikke utvalgte naturtyper (UN) på Norsk rødliste for naturtyper 2011.
Kravet i naturmangfoldloven § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig kunnskap anses å være oppfylt.
§ 9 (føre‐var‐prinsippet) er lite relevant da kravet til kunnskapsgrunnlaget i § 8 anses oppfylt.
Når det gjelder § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) er det ikke kjent at det planlegges flere tiltak i dette
området som kan belaste økosystemet.
Revegetering anbefales med stedegen vegetasjon der det for rask istandsetting plantes inn torver eller øyer med
eksisterende vegetasjon fra sidearealene til gang‐ og sykkelvegen.

Figur 6: Snittet viser nedstigningen mot undergangen på Driva

Eventuelle kostnader som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av vegprosjektet, og skal dekkes av
tiltakshaveren, jf. § 11. Det utarbeides ytre miljøplan (med rigg‐ og marksikringsplan) som skal vise prinsipper for håndtering
av overskuddsmasser samt vegetering og istandsetting.
Det er ønskelig å bruke mest skånsomme metoder og teknikker i forhold til miljø i forbindelse med bygging, jf. § 12
(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder).
Spredning av fremmede skadelige arter utgjør en fare for naturlig forekommende arter, og er en utfordring i forbindelse
med bygging og drift av veganlegg. Det finnes forekomster av hundekjeks i eller i nærheten av planområdet. Dette er en
fremmed art som ikke bør spres som følge av anleggsarbeidet. Ytre miljøplan skal avdekke hvordan dette skal håndteres i
anleggsfasen. Dersom det oppdages andre fremmede, skadelige arter i planområdet skal det gjennomføres tiltak som
hindrer spredning.
Figur 7: Snittet viser nedstigning mot undergangen på Driva med mur mot boligtomt.

7.8.1

7.4 Hus i veglinja

Gang‐ og sykkelvegen krysser Vinstraelva, ved profil ca. 34270 i med eksisterende bru som er bygd oppstrøms E6 brua.
Videre krysser den Gisingerbekken ved profil 36475. Det løses ved å etablere en forlengelse av eksisterende kulvert som går
under E6.

Et hus/bygning på gnr. 50 bnr. 16 forutsettes fjernet da den blir liggende midt i veglinja. Huset/bygget skal flyttes området
ved den planlagte parkeringsplassen. Bruken av bygget er ukjent.

7.8.2

En eldre løe på gnr. 40 bnr. 9 blir liggende delvis innenfor skråningsutslaget ved profil 36050 og med høgdeforskjell ned til
gang‐ og sykkelvegen på ca. 13 meter. Prosjektet har vurdert at det økonomisk sett er mer gunstig å rive bygget enn å sikre
skråningen med mur. Bygget forutsettes derfor fjernet.

Vann og Vassdrag

Miljøkartlegging

På eiendommen gnr. 50 bnr. 31 drives det i dag en dieselpumpestasjon. På nabotomta var det tidligere en allsidig
dagligvareforretning. Området må undersøkes med hensyn på fare for forurenset grunn. Undersøkelsene må utføres før
anlegget settes i gang.

Ingen av bygningene er SEFRAK‐registrerte.

Med bakgrunn i en generell kartlegging av forurensing i sideterreng langs veger med ulike trafikkmengder som ble utført av
Svv/Multiconsult i 2013, tilsier resultatene at det ikke er fare for forurensing i det området som skal bygges på i dette
planområdet. Det er heller ikke registrert trafikkulykker med tankbilvelt innenfor planområdet.

7.5 Midlertidig omlegging av trafikken på E6
Gang‐ og sykkelvegen skal krysse E6 gjennom to kulverter. En lengst sør ved Driva og en lengst nord ved Hevle. For å kunne
bygge kulvertene må trafikken på E6 legges om midlertidig. Byggemåten skal avklares i byggeplanen, men det må påregnes
at det blir en byggeperiode på omtrent et halvt år på hver av kulvertene. Omlegging av trafikken vil skje på områder som er
avsatt til riggformål og er vist på kartvedlegg Y101 og Y102.

7.9 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Siden gang‐ og sykkelvegen knytter sammen to eksisterende gang‐ og sykkelveger i hver ende kan dette medføre økt
rekreativ bruk av gang‐ og sykkelvegen mot Oppdal.

7.6 Teknisk infrastruktur
Privat vannanlegg som tilhører Loe‐ og Rise vasslag må ivaretas i byggefasen. Det samme gjelder for ledninger som tilhører
Ørstadmoen vannanlegg.

7.7 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø vil bli berørt av planforslaget.

7.8 Forholdet til naturmangfoldloven
Samlet sett anses kunnskapen om naturtyper, vegetasjon, fugler og annet vilt i og rundt planområdet som god. Det
foreligger en god del generell kunnskap om hvilken effekt bygging av vei har på natur bl.a. kan det føre til tap og/eller
oppdeling av leveområder. Kartlegging har gitt god kunnskap om naturkvalitetene og konsekvenser av tiltaket i
planområdet.
Det er ikke funnet spesielle registreringer i fagsystemet Naturbase hos Miljødirektoratet innenfor selve planområdet. Det er
heller ikke registrert noe funn i Artdatabanken. Fagutredningen viser heller ingen spesielle registreringer i planområdet.

Figur 8: Snittet viser generelt forhold mellom kjøreveg og gang‐ og sykkelvegen
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7.10 Trafikkforhold



Ingen endringer i trafikkmengde som følge av tiltaket.



7.11 Barns interesser

Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak som reduserer risiko. Tiltak vurderes ut fra
kostnad i f.t. nytte
Hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko.

7.12.2 Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak

Det er ingen kjent områder der barn interesser er spesielt vektlagt. Generelt blir forholdene bedre for adkomst til og fra
skole.

Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.

7.12 ROS

Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser

I forbindelse med utarbeidelse av planer for utbygging skal det gjennomføres analyse av samfunnssikkerhet og risiko og
sårbarhet av planforslaget slik situasjonen vil bli etter at planen er gjennomført, jf. plan‐ og bygningsloven § 4‐3.

Hendelse/Situasjon

7.12.1 Metode

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:

5.

Masseras/‐skred/steinsprang

Nei

6.

Snø‐/isras

Nei

7.

Flomras

Nei

8.

Elveflom

Ja

2

2

Lite sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år
Mindre sannsynlig: mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år
Sannsynlig: mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
Meget sannsynlig: mer enn en gang i løpet av ett år

3.
4.
5.

Ufarlig: Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre forsinkelser. Systemet settes midlertidig
ut av drift. Ikke behov for reservesystemer.
En viss fare: Kan føre til få og små personskader samt mindre skader på miljøet, dersom det ikke finnes
reservesystemer/alternativer. Systemet settes midlertidig ut av drift.
Kritisk: Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet. Driftsstans i flere døgn.
Farlig: Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt. Alvorlige skader på miljøet.
Systemet settes ut av drift over lengre tid
Katastrofalt: Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet. Hoved‐ og
avhengige systemer settes permanent ut av drift.

9.

Tidevannsflom

10. Radongass

Nei
Nei

Vær, vindeksponering. Er området:
11. Vindutsatt

Nei

12. Nedbørutsatt

Ja

3

1

Driva og Vinstra er
flomelver

1

Driva og Vinstra er
lakseførende vassdrag jf.
reguleringsbestemmelsene

Natur‐ og kulturområder. Medfører planen fare for skade på:

Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. For å sammenligne risikonivået for ulike
hendelser benyttes en risikomatrise.

Tabell 1 Matrise som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko

13. Sårbar flora

Nei

14. Sårbar fauna/fisk

Ja

15. Verneområder

Nei

16. Vassdragsområder

Nei

1

Konsekvenser

Sannsynlighet

1.

Ufarlig

2.

En viss
fare

3.

Kritisk

4.

Farlig

5.

Katastrofalt

4.

Meget sannsynlig

4

8

12

16

20

17. Fornminner

Nei

3.

Sannsynlig

3

6

9

12

15

18. Kulturminne

Nei

2.

Mindre sannsynlig

2

4

6

8

10

Menneskeskapte forhold

1.

Lite sannsynlig

1

2

3

4

5

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen få konsekvenser for:
19. Vei, bru, knutepunkt



NVE har gjennomført
flomberegninger. 200‐
årsflommen ligger på
kote=4m. Underkant bru
skal ikke ligge lavere enn
4,5m.
Ny bru er dimensjonert for
200‐årsflom.

Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

2.

Kommentar/Tiltak

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:

Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets
funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene. Forhold som er med i sjekklista, men som ikke
er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen “Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.

1.

Risiko

Natur‐ og miljøforhold

Analysen er gjennomført og basert på sjekkliste fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB), og gjennomført med
grunnlag i forslag til reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner, dvs. situasjonen etter at planen er gjennomført. I
risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i relevante dokumenterte krav.

1.
2.
3.
4.

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

Hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul eller grønn.
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Kommentar/Tiltak

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Hendelse/Situasjon

20. Havn, kaianlegg

Nei

21. Sykehus/‐hjem, kirke

Nei

22. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

45. Støy og støv fra andre kilder

Nei

23. Kraftforsyning

Nei

46. Forurensning til vassdrag

Nei

24. Vannforsyning

Nei

47. Risikofylt industri mm

Nei

25. Forsvarsområde

Nei

Transport. Er det risiko for:

26. Tilfluktsrom

Nei

48. Ulykke med farlig gods

Nei

27. Område for idrett/lek

Nei

Nei

28. Park; rekreasjonsområde

Nei

49. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

29. Vannområde for friluftsliv

Nei

3

Sikt er ivaretatt.

51. Ulykke med
gående/syklende

Ja

1

4

Prosjektet er et
trafikksikkerhetstiltak for
gående og syklende.

Nei

Nei

32. Støv industri

Nei

52. Andre ulykkespunkter

33. Støy industri

Nei

Andre forhold:

34. Støy vegtrafikk

Ja

37. Høyspentlinje (em stråling)

Nei

38. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv)

Nei

39. Avfallsbehandling

Nei

40. Oljekatastrofeområde

Nei

4

2

Gang‐ og sykkelveg vil
komme nær boliger.
Støysituasjonen forblir som
før planen og det er
biltrafikken som forårsaker
støyen.

53. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje‐/terrormål?

Nei

54. Er det potensielle sabotasje‐
/terrormål i nærheten?

Nei

55. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

56. Naturlige
terrengformasjoner som
utgjør spesiell fare (stup etc.)

Nei

57. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring av planforslaget:
58. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

Medfører planen:
41. Fare for akutt forurensning

Nei

42. Støv og støy; industri

Nei

43. Støv

Nei

44. Støy vegtrafikk

Ja

Kommentar/Tiltak
eiendommer og ytterligere
to skal vurderes i
byggeplanen.

2

31. Permanent forurensning

Nei

Risiko

Ja

Nei

36. Forurensning i sjø/vassdrag

Kons.

50. Ulykke i av‐/påkjørsler

30. Akutt forurensning

Nei

Sanns.

Trafikksikkerhet:

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:

35. Forurenset grunn

Aktuelt?

4

2

Støysituasjonen forøvrig
forblir som før planen og
det er biltrafikken som
forårsaker støyen. Det
legges inn tiltak på to
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Ja

2

3

Meget trangt
anleggsområde med
kryssende trafikk fra alle
sider. Vegen må legges om i
anleggsperioden. Nye
kjøremønster kan føre til
ulykker. Viktig å
gjennomføre
fartsdempende tiltak,
omreguleringer og sørge for
tilstrekkelig sikt.
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Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko
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39
39
39
38
39

Kommentar/Tiltak

7.13 Kommentarer til ROS‐analysen

2
2
9
3
8

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

60,5
55,4
55,4
63,4
61,4

62,0
56,7
57,4
63,6
61,6

Resultatmatrise med risiko for hendelser og konsekvenser kan oppsummeres i tabellen:
Gnr. 42 bnr. 3 ligger på motsatt side av E6 og er utenfor planavgrensningen. Hvilke tiltak som kan være aktuelle å
gjennomføre må avgjøres i byggeplanen. Lokal skjerming av uteplass kan være aktuelt. For gnr. 39 bnr. 8 gjelder same
forholdet. Intensjonene i T‐1442/2012, Statens vegvesens praktiseringsnotat og ambisjonsmetoden skal ligge til grunn for
vurdering av tiltak.

Konsekvenser

Sannsynlighet

1.
4.

Meget sannsynlig

3.

Sannsynlig

2.

Mindre sannsynlig

1.

Lite sannsynlig

Ufarlig

2.

En viss
fare

3.

Kritisk

4.

Farlig

5.

Katastrofalt

Gnr. 40 bnr. 8 er i en særstilling, der bolighuset egentlig ikke har krav på tiltak. Krav kan utløses dersom nivået er over 65 dB.
Bygget ligger helt på grensen. Langs eiendommen må det settes opp en mur for å redusere skråningsutslaget. Denne muren
må sikres på toppen og da kan det settes opp en tett skjerm der. Byggeplanen kan også vurdere om denne muren/skjermen
kan forlenges mot nord og dermed oppnå en enda bedre skjerming enn tiltaket som er lagt inn her gjør.
Bygningen på gnr. 58 bnr. 14 har bare en etasje. Verdier som er beregnet 4,5 meter over bakken er derfor ikke relevante.
Tiltaket som er lagt inn vil ikke være tilfredsstillende, men muren kan ikke forlenges på grunn av kryssing av en bekk. På
byggeplanen kan det vurderes om en lokal skjerm ved bygningen kan gi tilfredsstillende nivå på støyverdiene.
Alle støyskjermingstiltak skal stå ferdig samtidig med ny veg.

Ingen av hendelsene medfører krav til absolutte tiltak, men følgende kommentarer knyttes til punktene:

7.13.2 Ulykker

7.13.1 Støy

Tiltaket er et sikkerhetstiltak for gående og syklende i området. Årsake til at risikoen likevel blir gul er at konsekvensene av
en påkjørsel er så stor. Sannsynligheten går ned med tiltaket.

Det vil alltid være en viss usikkerhet knyttet til beregningsresultatene, da beregningsmetodikken er konservativ. Spesielt for
eiendommer som ligger i grenseområdet for om tiltak bør gjennomføres er det viktig å være klar over dette. Usikkerheten
gjelder både verktøy og datagrunnlag.

7.14 Jordressurser/landbruk
Gang‐ og sykkelvegen følger dagens E6‐trase og vil derfor ikke endre vesentlig på driftsforholdene langs strekningen. Alle
driftsadkomster skal være sikret.

Fasadeberegninger er gjort på 1. etasje ca. 2 meter over bakken og 2. etasje ca. 4,5 meter over bakkenivå. Støyberegningene
viser at flere bygg blir berørt, se også kartvedlegg X101‐105, X103_2 og X104_2. Berørte eiendommer er tatt inn i tabellen
nedenfor. Beregningsåret er 2036. Støysituasjonen er uendra i tid og som følge av gsv‐tiltaket. Kolonne «Etter» er beregnet
støynivå etter at det er lagt inn skjermingstiltak (skjerm oppå mur).

Gnr
50
50
50
50
42

Bnr
16
18
20
2
3

Beregnet støy uten tiltak, dB Lden
1. etg
2. etg
Etter
60,6
62,5
63,1
64,3
55,7
56,7
57,3
58,2
68,7
69,4

42
42
42
44
44
42
43
40
40
58

11
7
8
7
7
4
3
6
8
14

64,0
60,3
57,8
55,9
55,5
54,0
54,3
62,8
60,5
65,6

64,3
62,1
58,3
56,8
56,6
56,5
61,0
63,0
65,0
(68,1)

58
39

14
8

58,8
62,0

60,3
65,3

60,0

64,3

57,9/62,5
61,2/(66,3)

Hele planområdet har et areal på ca. 127 dekar. For å kunne gjennomføre anlegget må det sikres et areal utenfor det
permanente nedbygde arealet. Arealregnskapet viser at det vil omdisponeres ca. 8 dekar dyrakjord permanent og ca. 29
dekar dyrkajord midlertidig. Det midlertidig omdisponerte arealet skal istandsettes og skal kunne brukes til sitt opprinnelige
formål. Resten av arealet som omdisponeres permanent og midlertidig er kantvegetasjon, tidligere veggrunn, grusuttak og
tomteareal.

Kommentar

7.15 Økonomiske konsekvenser
Det er gjennomført et kostnadsoverslag etter anslagsmetoden for hele strekningen. Kostnaden er beregnet til å bli kr. 46,5
mill.

7.16 Eiendomsforhold og grunnerverv

Det tas inn bestemmelser om at lokale
skjermingstiltak skal vurderes i byggeplanen

Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig for å kunne
gjennomføre prosjektet. Områdene regulert til offentlig kjøreveg og annen veggrunn erverves av Statens vegvesen.
Midlertidige anleggsområder erverves ikke, men disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Det gis erstatning for
midlertidig bruk av arealene. Grunnerverv søkes løst ved minnelige overenskomster, eventuelt ved skjønn dersom det ikke
fører fram.

Mur med støyskjerm ca. 3,5 meter høgde
Mur med støyskjerm ca. 4 meter høgde (huset er
gammelt og har bare en etasje)
Det tas inn bestemmelser om at lokale
skjermingstiltak skal vurderes i byggeplanen
(Andre fasade)
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Planbeskrivelse

E6 Driva ‐ Hevle i Oppdal kommune

Gang‐ og sykkelveg (GSV)

8 Konsekvensutredninger

Tabellen viser hvilke eiendommer og grunneiere som direkte eller indirekte vil bli berørt av gang‐ og sykkelvegen:

Konsekvensene av tiltaket kan oppsummeres i følgende handlingsalternativ.
Gnr

Bnr

1634

38

3

Lars Hevle

Hjemmelshaver

1634

38

14

Torild Ørstad

Hjemmelshaver

1634

38

23

Hjemmelshaver

1634

38

30

Hjemmelshaver

Alternativet videreføres ikke.

1634

39

2

Okla As
Per Sverre Gjerstad, Bjørn Gunnar Gjerstad, Kjell Trygve
Gjerstad, Kjellrun Gjerstad, Stein Ola Gjerstad
Anne Sjølie Stenløkk

Dagens situasjon er ikke å etablere gang‐ og sykkelveg på strekningen, og la gående og syklene følge dagens E6.
Konsekvensen er at arealbruken forblir som i dag og at det ikke legger beslag på dyrkbare areal og gir terrenginngrep i
landskapet. Situasjonen for gående og syklende blir ikke bedret og det oppfyller ikke målsettingen om å etablere trygg og
sikker måte for gående og syklende til å ferdes til og fra daglige gjøremål, j. NTP 2014 – 2023.

Hjemmelshaver

8.2 Alternativ 1 – Ny gang‐ og sykkelveg på vestsiden av E6

1634

39

5

Harald Bjørndal

Hjemmelshaver

1634

39

8

Marius Farsund Hoel

Hjemmelshaver

1634

Lokalisering av gang – og sykkelvegen på vestsiden av E6 vil berøre jordbruksareal med vesentlig andel dyrket mark av svært
god jordkvalitet. Vegen vil også måtte legges i eller som nærføring til Driva som fører anadrom laksefisk og inneholder
naturkvaliteter knyttet til verdifull flommarkskog og grusører.

39

9

Marthe Skrøvseth Øiamo og Jon Skancke Øiamo

Hjemmelshaver

1634

39

15

Oppdal Kommune

Hjemmelshaver

Alternativet videreføres ikke.

1634

1
6

Rune Snøve
Jannike G. og Johan Arnt Markussen

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

8.3 Alternativ 2 ‐ Ny gang‐ og sykkelveg på østsiden av E6

1634

40
40

1634

40

8

Aud Grethe Brattset og Ståle Johansen

Hjemmelshaver

1634

42

3

Kjell Jostein Loe

Hjemmelshaver

1634

42

4

Oddbjørn Holten

Hjemmelshaver

1634

42

7

Dordi Hoel

Hjemmelshaver

1634

42

8

Ivar Skamsdalen Larsen

Hjemmelshaver

1634

42

11

Margot Hoel

Hjemmelshaver

1634

43

3

Hans Jørgen Loe

Hjemmelshaver

1634

44

1

Anders Einar Loe

Hjemmelshaver

1634

44

2

Terje Volden

Hjemmelshaver

1634

44

3

Eli Hindseth og Arne Loe

Hjemmelshaver

1634

45

8

John Olav Loe

Hjemmelshaver

1634

46

1

Ann Magritt Loe og Stein Richard Outzen

Hjemmelshaver

1634
1634
1634

47
50
50

2
18
1,2

Tordis Gorset og Ola Gorset
Grete Engen og Vegard Mesloe
Inger Charite Lien

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

1634

50

32

Coop Oppdal SA

Hjemmelshaver

1634

50

31

Drivdalen Diesel SA

Hjemmelshaver

1634

50

16

Odd Andreas Pentha

1634

53
1006

1
47

Øystein Riise
Statens vegvesen

Hjemmelshaver
Hjemmelshaver
Hjemmelshaver

1634

Eiernavn

8.1 0‐Alternativet ‐ dagens situasjon

Kommunenr.

Eierforhold

Lokalisering av gang‐ og sykkelveg på østsiden av E6 berører også dyrka mark, men i mindre grad enn alternativ 1. Stedvis er
jordkvaliteten mindre god på østsiden, spesielt på strekninger med hellende terreng. Hoveddelen av bebyggelsen langs
planstrekningen er lokalisert på østsiden av E6, og det medfører at færre må kryss E6 for å nå gang‐ og sykkelvegen.
Eksisterende gang‐ og sykkelvegbru over Vinstra ligger også på østsiden av E6. Alternativet vil også bedre kjøreopplevelsen
langs E6 ved at gang‐ og sykkelvegen åpner opp en større siktkorridor langs E6.
Alternativet fremmes som planforslag.

9 Gjennomføring av anleggsperioden
Prosjektet gjelder bygging av gang‐ og sykkelveg nærført til E6. Terrenget er ikke sidebratt og har slak stigning. Det er
løsmasseskjæringer med mulighet for små mengder fjell. Det vil i all hovedsak bli forflytning av masser i linjen.
Stikkledninger gjennom E6 må forlenges og mye mulig må noen skiftes, samt kulvert for bekk forlenges. Det skal bygges
drenssystem langs største delen av parsellen.
En privat adkomstveg endres, og det er nødvendig med bygging av murer ved nærføring til bolig og fjøs. Det skal bygges 2
stk. kulverter slik at gang‐ og sykkelvegen kan krysse E6 planskilt.
Det er nødvendig med midlertidig omlegging av E6 i forbindelse med bygging av kulvertene og trafikkregulering og
arbeidssikring vil bli nødvending.

Hjemmelshaver
Det skal vurderes om det skal monteres ny vegbelysning på hele strekningen.

Oase Drivdalen v/Hilde Rislien
Drivdalen skole

7.17 Interessemotsetninger
Det er ingen store interessemotsetninger i planområdet. Naturverdier eller kulturmiljøer blir ikke berørt i vesentlig grad.
Enkelteiendommer vil bli berørt, men vil også tilrettelagt bedre adkomstveger med sikrere avkjørsler. En del av merknadene
blir ivaretatt i byggefasen og gjennom grunnervervsavtaler.

7.18 Avveining av virkninger
Det er minst dyrket mark som blir berørt ved valg av østlig trase. To planfrie kryssinger medfører store kostnader, men det
er likevel valgt å legge til rette for denne løsningen av hensyn til trafikksikkerheten.
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§3

REGULERINGSBESTEMMELSER

§ 3.1

E6 Hp 1 34000 ‐
37840

Kommunens
arkivsaksnummer:

16342014002
§ 3.2

Dato for siste endring av plankartet:

Planforslaget er datert:
Kartdata er hentet ut:

§1

PLAN‐ID:

21.4.2015

Dato for siste endring av bestemmelsene:

5.3.2014

Dato for godkjennelse: (Vedtak i
kommunestyret)

Kulturminner


Reguleringsplan for E6 Driva – Hevle, Gang – og sykkelveg
Parsell:

FELLESBESTEMMELSER
(Gjelder for alle planformål og bestemmelsesområder jf. PBL § 12‐5 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 og § 12‐7)

PLANAVGRENSNING
Reguleringsplanen består av 5 plankart i målestokk 1:1000 (A1), R101, R102, R103, R104 og R105 datert
21.4.2015. Det regulerte område er vist med reguleringsgrense på plankartet. Iht. plan‐ og
bygningslovens (PBL) gjelder disse regulerings‐bestemmelsene jf. PBL § 12‐7, for det området som på
plankartene ligger innenfor planens avgrensning.

Universell utforming


§ 3.3

REGULERINGSFORMÅL
Iht. plan‐ og bygningslovens § 12‐5 og § 12‐7 er planområdet inndelt i følgende arealformål og
bestemmelsesområder:

§ 3.6

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12‐5 nr. 2)





Landbruks, natur og friluftsområder samt reindrift (LR) (PBL § 12‐5 nr. 5)


Areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL § 12‐5 nr. 6)


Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)

Bestemmelsesområder (PBL § 12‐7)





§ 3.7

Før anleggsarbeidet startes opp skal det være foretatt en kartlegging av fremmede arter innenfor
anleggsområdet jf. § 4.1. Dersom det oppdages slike arter, skal det utarbeides en tiltaksplan for
håndtering av forurensede masser jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 12.

Landskapsbehandling og terrengtilpasning


Kjøreveg (SKV)
Annen veggrunn ‐ grøntareal (SVG)
Gang‐ og sykkelveg (SGS)
Parkeringsplasser (SPP)

For anleggsstøy fra vegbygging og anleggsområde skal gjeldende retningslinjer gitt av
Miljøverndepartementet overholdes jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 3.

Kartlegging av fremmede arter


§2

Utstrekning av terrenginngrep skal generelt begrenses. Skjæringer, fyllinger og andre restarealer
som oppstår som følge av veganlegget skal bearbeides slik at de tilpasses omgivelsene jf. PBL § 12‐
7, 1. ledd nr. 2.

Forurensning og støy


§ 3.5

Gang‐ og sykkelveg skal gis utforming som ivaretar hensynet til universell utforming jf. PBL § 12‐7,
1. ledd nr. 4.

Natur‐ og miljøhensyn


§ 3.4

Dersom gjenstander, konstruksjoner eller andre funn oppdages i forbindelse med gravearbeid, skal
arbeidet stanses omgående og kulturminnemyndigheten i Sør ‐Trøndelag fylkeskommune og
Sametinget underrettes, jf. Lov om kulturminner, § 8, 2. ledd, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.

Alle berørte arealer tilknyttet nytt veganlegg skal istandsettes og revegeteres med mest mulig bruk
av eksisterende vekstmasser som mellomlagres i anleggsperioden. Områdene skal tilsås med
stedegne plantearter jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Nytt veganlegg skal utføres slik at det tilpasses eksisterende terreng og omgivelser. Alle skjæringer
og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng slik at sideområdene får en estetisk god utforming, og slik
at overgangen mot eksisterende terreng blir naturlig jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.

Vilkår i bygge‐ og anleggsfasen


Det skal ikke foregå utslipp av skadelige stoffer og/eller avrenning fra anleggsmaskiner og/eller
masser under anleggsarbeidet til vassdrag jf. PBL § 12‐7 1. ledd nr. 2.



Før anleggsstart skal avbøtende tiltak for å hindre at anleggsdriften medfører alvorlige
konsekvenser på omgivelsene være planlagt og gjennomført som en del av vegtiltaket jf. PBL § 12‐
7, 1. ledd nr. 10.

Midlertidig anleggsbelte (MA)
Midlertidig riggområde (MR)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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§4

REKKEFØLGEBESTEMMELSER



(Gjelder for alle planformål og bestemmelsesområder jf. PBL § 12‐5 nr. 1, 2, 3, 5 og 6 og § 12‐7)



§ 4. 1 Miljøundersøkelser




Før anleggsarbeidet starter skal det utarbeides en ytre miljøplan som viser hvordan riggområder,
anleggsområder, fremmede plantearter og overskuddsmasser skal håndteres jf. PBL § 12‐7, 1. ledd
nr. 10.
Før anleggsarbeidet starter skal det gjennomføres miljøkartlegging med hensyn på forurenset
grunn i området vest for undergangen ved Driva, spesielt ved eiendommen til Driva Diesel jf. PBL §
12‐7, 1. ledd nr. 12.
Før anleggsstart skal det utarbeides detaljplaner som viser løsninger for hvordan vassdrag sikres og
hvordan inngrepene som berører vassdrag skal utføres jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 10.

§ 4. 2 Opparbeidelse av areal


Etter avsluttet anleggsperiode og senest i løpet av første sommer etter ferdigstillelse av
veganlegget, skal alle berørte områder revegeteres, istandsettes og tilbakeføres til det regulerte
arealformål jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 10.

§ 6 LANDBRUKS, NATUR OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (LNFR) (PBL §
12‐5 nr. 5)
§ 6.1

Før det transporteres masser ut av planområdet skal deponiområder være avklart og godkjent jf.
PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 10.

§ 4.4. Stenging av eksisterende avkjørsler



§ 4.5


§ 7.1

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (S) (PBL § 12‐5 nr. 2)

§ 5.1

Kjøreveg (o_V1)


SKV skal brukes til felles kjøreveg, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 14.

Annen veggrunn – grøntareal (SVG)



§ 5.3

Friluftsområde i sjø og vassdrag (VFV)


Arealet kan nyttes til skjæringer, paller, fyllinger, grøfter og rekkverk jf. PBL § 12‐7 1. ledd nr. 2.
Torvmasse/vekstmasse innenfor området skal tas vekk og mellomlagres. Innenfor områdene tillates
mellomlagret masser som omtalt i § 7.1, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.

Gang‐ og sykkelveg (SVS)


SVS ‐ Arealet skal benyttes til gang‐ og sykkelveg jf. § 12‐7, 1. ledd nr. 14.

Områdene skal etter endt anleggsperiode benyttes iht. gjeldene bestemmelser i overordna
arealplan, jfr. PBL § 12‐7, 1.ledd nr. 9.

OMRÅDEBESTEMMELSER FOR ALLE PLANFORMÅL INNENFOR
BESTEMMELSESOMRÅDET (PBL § 12‐7)

§8

§ 8.1

Midlertidig anleggsbelte (MA)




Støydempende tiltak
Endelig utforming av støydempende tiltak skal avklares i byggeplan og i samarbeid med grunneier.
Grenseverdier gitt i T‐1442/2012 og Notat «Støyretningslinjen T‐1442, praktisering i Statens vegvesen»,
datert 20.11.2007, skal være retningsgivende for tiltak, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 3.

L ‐ områdene skal etter endt anleggsperiode benyttes iht. gjeldende bestemmelser i overordna
arealplan, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 9.

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL § 12‐5 nr. 6)

Avkjørsel til gnr. 38 bnr. 14 fra E6 skal stenges etter at ny gang‐og sykkelveg er etablert jf. PBL § 12‐
7, 1. ledd nr. 10.
Avkjørsel til gnr. 40 bnr. 8 og gnr. 40 bnr. 6 skal stenges. Gnr. 40 bnr. 8 får ny adkomstveg med
avkjørsel ved profil ca. 36275, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 10.
Alle eiendommene skal være sikret adkomst i anleggsperioden og nye adkomstveger skal være
ferdigstilt samtidig som resten av anlegget, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 10.

§5

§ 5.2

Landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift


§ 4. 3. Godkjenning av tiltak


Eiendommen gnr. 38 bnr. 14 gis adgang til bruk av gang‐ og sykkelveg som adkomstveg på
strekningen fra profil 36590 til avkjørsel ved profil 36740, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Fritidseiendommen gnr. 40 bnr. 6 gis adgang til bruk av gang‐ og sykkelvegen som adkomstveg på i
profilområdet 36140 – 36275 fram til felles avkjørsel ved profil 36275, jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.


§ 8.2

Arealet kan benyttes til anleggsområde/anleggstrafikk så lenge anleggsarbeidene pågår jf. PBL § 12‐
7, 1. ledd nr. 2.
Arealet kan benyttes til all virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget inkl.
lagring av masser jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA‐ 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2‐4 i TA‐2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng spesialavfall
jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA‐2553 er ikke tillatt. Disse skal behandles som
spesialavfall jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.

Midlertidig riggområder (MR)









Arealet tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget,
herunder midlertidige bygninger (brakker) og anlegg, lagring m.m. Innenfor områdene tillates det
også lagring og oppfylling av rene/inerte overskuddsmasser i forbindelse med vegbyggingen jf. PBL
§ 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Riggområdene skal de sikres på forsvarlig måte før de tas i bruk. Det skal etableres rutiner som
hindrer avrenning av olje, kjemikalier og andre forurensende stoffer i grunnen jf. PBL § 12‐7, 1. ledd
nr. 2.
Rene masser tilsvarende tilstandsklasse 1 i TA‐ 2553 kan mellomlagres uten restriksjoner. Ved
behov for mellomlagring av masser i tilstandsklassene 2‐4 i TA‐2553, og som kan gjenbrukes i
veganlegget, skal lagringsområdet sikres mot avrenning til undergrunn og sideterreng spesialavfall
jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Mellomlagring av masser i tilstandsklasse 5 i TA‐2553 er ikke tillatt. Disse skal behandles som
spesialavfall jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Etter anleggsslutt skal riggområdene istandsettes etter fremtidige formål jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
Området MR #11 og #12 tillates brukt til midlertidig omlegging av E6‐trafikken mens bygging av
kulvert pågår jf. PBL § 12‐7, 1. ledd nr. 2.
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