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Forord
Statens vegvesen har i samarbeid med Steinkjer kommune utarbeidet forslag til
detaljreguleringsplan langs E6 på strekningen Kvam sentrum – Grøtan.
Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg og
busslommer.
Hensikten med planarbeidet er å gi en god trafikksikkerløsning for skoleelever ved Kvam
barneskole og andre myke trafikanter. Tiltaket er en fortsettelse av eksisterende gang- og
sykkelveg som går langs E6 sørvest for Kvam sentrum og Kvam skole.

Planforslaget består av følgende dokumenter:


Planbeskrivelse (dette dokumentet) med Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse),
datert 02.01.2019



Reguleringsbestemmelser, datert 02.01.2019



Reguleringsplankart i pdf-format og SOSI, blad 1 og 2, datert 02.01.2019

Følgende dokumenter er også grunnlag for planforslaget, og ligger tilgjengelig på
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kvamgrotan:



Tegningshefte – E6 Kvam – Grøtan, gang- og sykkelveg, datert 30. november 2018
E6 Kvam – Grøtan, Geoteknisk rapport nr. Vd 1460A-GEOT-R01, datert 25.10.2018,
utarbeidet av Statens vegvesen, Berg- og geoteknikkseksjonen






«Fremmede arter E6 Kvam - Grøtan GSV - kartlegging, risikovurdering og
tiltaksbeskrivelse», datert 25.10.2018.
E6 Kvam-Grøtan, gang- og sykkelveg. Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan.
Rapport nr. Vd1460A-GEOL-R01, utarbeidet av Statens vegvesen, Berg- og
geoteknikkseksjonen (under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig i
høringsperioden)

Film av vegmodell, «E6 Kvam – Grøtan, ny gang-/sykkelveg», datert 4.12.2018
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1 Bakgrunn
Detaljreguleringsplanen for E6 Kvam sentrum - Grøtan omfatter regulering av gang- og
sykkelveg med tilhørende avkjørsler og tilliggende arealer. Lengde ca. 1,6 km.
I dag benytter gående og syklende vegskulder E6 på strekningen, og skolebussen stopper på
vegkant, noe som medfører uheldige forbikjøringer. Strekningen kjennetegnes også av
mange avkjørsler og bratt terreng både i horisontal- og vertikalplanet.

1.1 Beliggenhet
Planområdet ligger langs E6 fra Kvam sentrum til gården Grøtan nedre i Steinkjer kommune.

Kartet viser plassering av planområdet ved Snåsavatnet i Steinkjer kommune.

1.2 Hensikt og målsetting med planen
Målsettingen med prosjektet er å etablere et tilbud til gående og syklende som gjør det
mulig for myke trafikanter, herunder skoleelever, å ferdes trygt langs E6 til skole,
fritidsaktiviteter og øvrige servicefunksjoner i Kvam sentrum.
Reguleringsplanen skal fastlegge utforming og plassering av gang- og sykkelvegen, samt
avklare nødvendig areal som må erverves for å kunne gjennomføre tiltaket.
Reguleringsplanen skal legge til rette for gjennomføring av tiltaket uten
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byggesaksbehandling jf. PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. Vedtatt reguleringsplan
gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen.

1.3 Forslagsstiller
Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL)
§ 3-7. Den formelle behandlingen av planen skjer i samsvar med PBL § 12.
Steinkjer kommune er ansvarlig planmyndighet for detaljreguleringsplanen.

1.4 Krav om konsekvensutredning
Tiltakene i planen er i tråd med gjeldende kommuneplan der tiltaket er vist som «gang- og

sykkelveg - framtidig».
Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn eller medfører ikke
vesentlige endringer av det eksisterende vegnettet. Steinkjer kommune har vurdert at
planarbeidet derfor ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om
konsekvensutredning §§ 3 og 4.

1.5 Vegsikkerhetsforskriften
E6 er en del av det transeuropeiske stamvegnettet (TNT-T-vegnettet), og omfattes dermed
av vegsikkerhetsforskriften.
I henhold til §3 i forskriften skal det gjennomføres en trafikksikkerhetsmessig
konsekvensanalyse på alle vegprosjekter på stamvegnettet. I forskriften defineres et

vegprosjekt som et «veginfrastrukturprosjekt som omfatter anlegg av ny vegstrekning eller
en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet, og som påvirker trafikkstrømmen.»
Tiltakene med ny gang- og sykkelveg langs E6 omfatter ikke permanente tiltak på E6.
Tiltakene ansees ikke som vesentlige endringer som vil påvirke trafikkstrømmen, og det er
derfor ikke gjennomført trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse.

I henhold til § 4 i forskriften, retningslinjer i Statens vegvesen og NA-rundskriv 2012/12,
skal det gjennomføres trafikksikkerhetsmessig revisjon (TS-revisjon) på alle
reguleringsplaner. TS-revisjon er utført.

1.6 Planprogram
Det er avklart med kommunen at det ikke skal fastsettes planprogram. Det er ikke foretatt
vurdering av alternative traséer eller omlegging. Alternative lokale løsninger er vurdert og
beskrevet under kapitel 5 Beskrivelse og konsekvenser av planforslaget.
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1.7 Framdrift
I NTP 2018-2029 er det avsatt midler spesielt til den planlagte strekningen, og tiltaket er
med i Handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2023.
Det er bevilget 26 millioner kr. til strekningen i 2018 -2019, med oppstart bygging i 2019.

2 Planprosessen - oppstart og medvirkning
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til
Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i
Trønder-Avisa i juli 2018. Varsel om
oppstart av reguleringsplanlegging ble
sendt ut til offentlige instanser, samt
grunneiere og andre berørte.

Oppstartsmøte ble avholdt med Steinkjer
kommune den 19.6.2018 hvor grunnlaget
for planprosessen ble klarlagt.

Innspill til planoppstart
Innspill til varsel om planoppstart er oppsummert og kommentert her:
Fra

Innspill

Kommentar fra SVV

Sametinget

Ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til

Tas til etterretning.

planforslaget - minner om den generelle
aktsomhetsplikten. Alle samiske kulturminner eldre
enn 100 år er automatisk fredet, ifølge
kulturminneloven (kml.) § 4 annet ledd. Mange av
disse er fortsatt ikke funnet og registrert.
Trøndelag

Det er gjennomført arkeologisk feltregistrering, og vi

Forutsetter at formell

fylkeskommune –

har mottatt en foreløpig vurdering.

uttalelse inkl. resultat

Kulturminnelokaliteter vil bli berørt, og det er gitt

av feltarkeologi

signaler om at de vil bli frigitt. Det kan bli krav om

utarbeides i
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arkeologisk utgraving før bygging. En av disse må

høringsperioden.

trolig behandles hos Riksantikvaren. For øvrig ingen

Se kap. 5.9

innspill.

Etterskrift: Endelig rapport oversendes innen
utgangen av januar 2019.
Fylkesmannen i

Landbruk: Fylkesmannen minner om betydelig

Trøndelag

innskjerpet jordvern. Omfang og kvalitet på dyrka

Se kap. 4.12 og 5.11

mark som foreslås omdisponert må fremgå, både
permanent og ev. midlertidig. Driftsmessige
konsekvenser må også fremgå.

Klima og miljø: Det må ta hensyn til eventuelle

Se kap. 4.11 og 5.10

miljøkvaliteter i området, bl.a. biologisk mangfold,
landskap og friluftsliv. Planen må vurderes etter
prinsippene i §§ 8- 12 i naturmangfoldloven.

Oppvekst og velferd: Fylkesmannen minner om

Se kap. 5.6.1

T-2/08 med Rikspolitiske retningslinjer for å styrke
barn og unges interesser i planleggingen.

Helse og omsorg: Etablering av gang- og sykkelveger

Se kap. 5.7

er viktig folkehelsearbeid. Slike Miljø- og
sikkerhetstiltak som ikke endrer støynivåene bør som
hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig
utbedring av støyforholdene, men viser til nødvendig
utredning ihht. T-1442.

Samfunnssikkerhet: Forutsetter at det foretas en

Se kap. 7

risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i tråd med
Pbl. § 4-3, og viser til DSB sin nye veileder fra 2017;
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging».
Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter

Arealplan er sendt

plan- og bygningsloven og ved høring sendes ett

Kartverket for

eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket

kvalitetssjekk.
Forutsetter at
Steinkjer kommune
oversender planen til
Kartverket ved
offentlig ettersyn.

NVE

Generelle innspill. Dersom planen berører NVEs

Forutsetter at

saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved

Steinkjer kommune

offentlig ettersyn. Saksområdene er:

oversender planen til



Flom-, erosjon- og skredfare

NVE ved offentlig



Allmenne interesser knyttet til vassdrag og

ettersyn.

grunnvann


Anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft

Rolf Odin Granhus

Ønsker gang- og sykkelveg velkommen, men har
følgende innspill:


Bekymret for generende støy på grunn av høy

Det vil ikke tilbys

fjellskjæring. Ønsker skjerming både mot

støytiltak i dette

støy og innsyn.

prosjektet.
Begrunnelse, se kap.
5.7.
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Ønsker gjerde på topp fjellskjæring mot

Ved

beite.

boligeiendommer
skal det settes opp
nødvendige
sikkerhetsgjerder ved
bergskjæringer. Se
kap. 5.2.5.



Passerings-/avkjøringsmulighet inn mot

Denne passerings-

berget bes videreført.

muligheten anses
som trafikkfarlig, og
er ikke foreslått
videreført. Se kap.
5.2.4.

Bjørn-Fredrik

Kjempebra med gang- og sykkelveg, men har

Buhaug og Beate

følgende innspill:

Besholm



Ønsker betong eller rekkverksskille mellom

Grøft på 3,0 m

E6 og gang- og sykkelveg, pga. mange

mellom kjøreveg og

ulykker i dag som havner i bergveggen.

gang- og
sykkelvegen vil gi en
trygg avstand mellom
biltrafikk og myke
trafikanter. Se kap.
5.2.1.



Ønskelig med gatelys

Vegbelysning er
planlagt langs hele
strekningen med
gang- og sykkelveg.
Se kap. 5.2.2.



Ønsker mur fra eiendommen og ut mot

Vi ser så langt i

gang- og sykkelvegen

planleggingen ikke
behov for mur, men
dette vil bli vurdert
nærmere i
prosjekteringsfasen i
samråd med
grunneier.



Lurer på om busslomme i gjeldende

Ikke planlagt

reguleringsplan blir bygd.

busslomme midt i
bakken, men det er
foreslått 2 stykker i
nordenden av gangog sykkelvegen. Se
kap. 5.2.3.

Roger Lyngstad



Er det tenkt å flytte E6 lenger ut fra berget?

Dagens E6 blir
liggende uendret.



Minirenseanlegg kloakk vil trolig bli berørt.

Steinkjer kommune



Er det planer om kommunal kloakk?

vil prosjektere
kloakkledning
parallelt med
prosjektering av
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gang- og
sykkelvegen.


Er det tanker om gatelys?

Se kommentar til



Antar at det blir satt opp nytt gjerde mot

tidligere innspill

skjæring.


Aktuelt med støyskjerming?



Blir inngrep i hage kompensert?

Ja, se kap. 5.13.

Grunneiermøte
Det ble gjennomført grunneiermøte den 17.9.2018 på Kvam motell der grunneiere som er
direkte berørt, hadde mulighet til å komme med sine synspunkter. Alle synspunktene er
vurdert i arbeidet med planforslaget.
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3 Planstatus og rammebetingelser
3.1 Overordnede planer
Nasjonale forventninger (T-1497) og flere Rikspolitiske retningslinjer ligger til grunn for
arbeidet.

3.1.1 Nasjonale og regionale planer
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkeskommuner er fra januar 2018 slått sammen til
Trøndelag fylkeskommune. Følgende aktuelle planer ligger blant annet til grunn:

Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag (25.4.2013)
Nasjonal transportplan (NTP) 2018- 23




Tiltaket er med i Handlingsprogrammet til Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 20182023.

3.1.2 Kommuneplaner
Steinkjer kommune har hatt kommunenummer 1702 fram til 31.12.2017. Fra og med
1.1.2018 har kommunen nummer 5004.
Kommuneplanens arealdel for Steinkjer ble revidert i 2018. Dette innbefatter også
kommunedelplan Kvam, arealplan-id: 5004_2018010.
Kommuneplan:


Kommuneplanens arealdel - ikrafttredelsesdato 25.10.2018
Plan-ID: 5004_2018001

Følgende kommunedelplaner blir berørt av prosjektet:


Kommunedelplan for Kvam - ikrafttredelsesdato 25.10.2018
Plan-ID: 5004_2018010

Plansituasjonen på strekningen er at tiltaket er vist som «Gang- og sykkelveg- framtidig» i

Kommunedelplan Kvam i Steinkjer kommune.
Kommunedelplanen viser at eksisterende reguleringsplaner for området fortsatt skal gjelde.
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Utsnitt fra forslag til ny kommunedelplan for Kvam. Rød prikket linje viser gang- og sykkelveg i
kommunedelplanen.

3.2 Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer
I Kvam sentrum er det fire reguleringsplaner, der den nyeste fra 2010, overlapper de eldste
på noen arealer.

Kart med oversikt over område med reguleringsplaner i Kvam.
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Plan-ID: 5004_1702388
Kvam grendesenter sør for E6. Området Kvam
kirke, butikk, idrettsanlegg og skole
- ikrafttredelsesdato 15.12.2010

Plan-ID: 5004_1702240
Reguleringsendring Kvam, vestre del fra
boligformål til off. bebyggelse
- ikrafttredelsesdato 11.4.1989
Berøres ikke av ny detaljreguleringsplan.

Plan-ID: 5004_1702152
Kvam grendesenter vestre del
- ikrafttredelsesdato 17.12.1979

Plan-ID: 5004_1702105
Kvam østre del
- ikrafttredelsesdato 22.8.1979

Disse planene blir noe berørt av detaljreguleringen av tiltaket.
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4 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
4.1 Kartgrunnlag
Kartgrunnlag for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. Uttrekk fra database ble
foretatt 5.6.2018.
Vegmodellen og kartgrunnlaget er prosjektert og presentert i kartprojeksjon Euref89 NTM11
og med høydegrunnlag NN2000.

4.2 Beliggenhet
Planområdet ligger langs E6 (hp 35 (tidligere hp 19) km 16100-17650) nordøst for Kvam
sentrum i Steinkjer kommune. Lengde ca. 1,6 km.

Kartet viser tiltakets utstrekning med blå strek.

4.3 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Kvam sentrum ligger inntil planområdet. Kvam sentrum er et lite sted med barneskole,
idrettsanlegg, dagligvarebutikk, motell, eldresenter/omsorgsboliger og kirke. E6 krysser
mellom de ulike funksjonene.
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Videre er det spredte boliger i Ekkerberga og gårdstun langs E6. Tiltaket vil berøre noe dyrka
mark, og noen private eiendommer med hager og innkjørsler. Det ligger også to
fritidsboliger nede ved Snåsavatnet med avkjørsel fra E6. Den ene hytta har en garasje ved
E6 som blir berørt. Nord i planområdet ligger ei gammel nedlagt mølle tett inntil E6.

Ekkerberga

Midt på strekningen ligger det boliger nær E6. To fritidsboliger ligger nede ved Snåsavatnet.
Til skianlegg
og Kutjønna skytebane

Grøtan nedre
Gammel
mølle
Grøtan vestre

Grøtan mellem
(Grøtmoen)

Det ligger gårdsbruk nordøst i planområdet. Gammel mølle ligger tett inntil på nordside av E6.
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4.4 Trafikkforhold
4.4.1 Vegstandard og avkjørsler
E6 har i dag ikke fullgod standard på den aktuelle strekningen. Vegbredden er ca. 6,5 - 7,5
m, der den er bredest i de svingete partiene. Vegen svinger seg oppover stigningen, med
fjellskjæring på innersiden og delvis lang fylling på utsiden. Krappeste kurve har en radius
på 220 m omtrent midt i bakken der den passerer to av boligene på nordside.
Stigningen er fra 3,2 % - 5,9 %, dvs. at den er ikke så bratt, men fordi den er så lang, sliter
tungtrafikken med å holde farten opp bakken.

Dagens vegstandard i starten av planområdet i sør.

På strekningen har flere boliger og gårdsbruk direkte avkjørsler til E6 både på sør- og
nordside. Det er tre direkte boligavkjørsler (5 boliger) i Ekkerberga til E6 på nordside, en
direkte avkjørsel til gårdsbruk (Østre Åssve) og en felles kombinert driftsveg/adkomstveg til
dyrket mark og fritidsboliger på sørside av E6. I nordøst av planområdet er det videre felles
avkjørsel til boliger, gårdsbruk (Grøtan vestre) og til ski-/skytteranlegg på nordside, samt to
avkjørsler til gårdsbrukene Grøtan nedre og til Grøtmoen på sørsiden av E6 nordøst av
planområdet.
Det er felles plass for avfallsdunker ved adkomstveg til den gamle mølla. Renovasjonsbil
snur ved avkjørsel til mølle.
Det er en passeringslomme på nordsiden av E6 ved avkjørsel til Østre Åssve, gnr./bnr.
260/2. Denne fungerer som «ventelomme» for traktor, dvs. at traktor som kommer ned
bakken kjører ut på denne og slipper forbi kjøretøy som kommer bakfra før den svinger til
venstre inn til eiendommen.
Fartsgrensen på strekningen er 80 km/t.
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4.4.2 Trafikkmengde
Strekningen har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på 2730 kjøretøy (2017) med 23
% lange (tunge) kjøretøy. Trafikkmengden er noe ujevnt fordelt over året da det er en del
turisttrafikk sommerstid. Andelen lange kjøretøy er stabil hele året.

4.4.3 Trafikkulykker
Det er registrert 4 ulykker med personskade i tidsrommet 2007 – 2017 i eller i umiddelbar
nærhet av planområdet. Alle fire er registrert som bilulykker, der den alvorligste er med
skadegrad «alvorlig skadd». Det er ingen registrerte fotgjengerulykker i ovennevnte tidsrom.

Oransje farge betyr «alvorlig skadd», gul betyr «hardt skadd» og grønn betyr «lettere skadd». Punkt vist
med rød markering er to separate ulykker (påkjørsel bakfra), der skadegrad ble «lettere skadd».

4.4.4 Gang- og sykkelveg
Det er ingen tilrettelegging for myke trafikanter innenfor planområdet i dag. Det er derimot
eksisterende gang- og sykkelveg langs E6 sørfra fram til Kvam sentrum med undergang ved
kirke.
Det er undergang ved skole (bygd i 2013) og en eldre undergang ved krysset inn til sentrum.

4.4.5 Kollektivtransport
Det er ingen bussholdeplasser på strekningen i dag, kun i Kvam sentrum, rett utenfor
planområdet. Skolebusser stopper i avkjørsler på strekningen. Det er skolebuss for
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barneskolen i Kvam, for ungdomsskolen på Egge og videregående skoler på Steinkjer.

4.5 Teknisk infrastruktur
Det er ikke vegbelysning innenfor planområdet. Det er vegbelysning langs E6 i Kvam
sentrum sørvest for planområdet.
Det er nylig lagt kommunal hovedvannledning langs E6 fra Kvam sentrum til boligene på
begge sider av E6. Den krysser E6 til nordsiden i profil 16650 og følger E6 til kommunalt
pumpehus ved profil 17090. Derfra svinger vannledningen litt vekk fra E6 og krysser E6 ved
profil 17590 ved Grøtan nedre, og følger E6 videre på sørøstre side.
Private vannledninger og brønner ble delvis registrert på grunneiermøte, men ikke alle er
registrert på reguleringsplannivå. Grunneierne har i dag private septiktanker for kloakk, men
kommunen ønsker å koble alle private boliger langs den nye gangvegen inn på kommunalt
anlegg.
Trekkerør for fiber (data) er også lagt sammen med ny vannledning.
Høyspentledning ligger på nordside av E6 fra sentrum og kommer inntil E6 ved Ekkerberga
og går forbi Grøtan vestre. Den krysser E6 ved Grøtan nedre i profil 17630.
Noen luftlinjer for el/tele krysser E6, med stolper som står inn mot vegen.
Værstasjon er lokalisert ved adkomstveg til Grøtan nedre, profil 17580.

4.6 Landskapsbilde
Landskapet der planområdet ligger, tilhører landskapsregion «Jordbruksbygdene ved

Trondheimsfjorden», jf. Nasjonalt referansesystem for landskap (Puschmann 2005). Området
representere det typiske landskapet i regionen. Her ligger store åsdrag og bølgende
leirbakketerreng om hverandre, noe som gir regionen mange godt definerte landskapsrom.
Skoglandskapene med gran omkranser jordbruksbygdene. I det kultiverte
jordbrukslandskapet dominerer lauvtrærne, særlig langs vassdrag og mellom eiendoms/innmarksteiger.
Snåsavatnet med den store vannflata preger landskapsbildet i hele området. Vannflata
danner vide landskapsrom hvor motstående, og fjerne, åser danner blånende vegger og
silhuetter.
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Landskapet i planområdet sett mot Snåsavatnet fra toppen ved Grøtan vestre. Eksisterende
bergskjæringer er en del av landskapsbildet. Vegetasjon demper inngrepet i dag.

Kvam sentrum er et lite sted med utflytende struktur da E6 krysser mellom de ulike
funksjonene. Bebyggelsen er spredt. Kirka ligger lett synlig på flata mot Snåsavatnet.

Planstrekningen starter i utkanten av Kvam sentrum og går nordover.

4.7 Nærmiljø og friluftsliv
Kvam barneskole og idrettsanlegg, samt forsamlingshus ligger vest i sentrum. Ny skole ble
tatt i bruk til skolestart i 2012 og undergang på E6 i 2103. Det er gang- og sykkelveg i
sentrum og sørvest langs E6 mot Steinkjer. Det er to underganger på E6, ved skole og ved
kryss inn til sentrum så tilgjengeligheten mellom begge sider av E6 er god selv om E6 er en
barriere.
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Eldresenter og hovedtyngden av boliger ligger på nordside av E6 mens nærmiljøfunksjoner
og dagligvarebutikk ligger i hovedsak på sørside.

Kvam
eldresenter

Kvam motell
og camping
Dagligvarebutikk

Kvam skole

Kvam kirke

Kvam sentrum med ulike funksjoner nær E6. Blå piler viser eksisterende underganger.

Småbåthavn liger nedenfor idrettsplassen. Kvam motell og camping ligger ved Snåsavatnet.
Her selges fiskekort. Det er mulighet for bading i Snåsavatnet. Det er også fint for kano og
kajakk på vatnet.
For friluftsliv sommer og vinter er det utfart fra skistadion ved Kutjønna skytebane på
Grøtan. Her er det merkede turstier og skiløyper, samt lysløype. Det er skytebane med
klubbhus hvor det er en god del aktivitet vår og sommer.
E6 har ingen spesiell betydning for friluftsliv i dag, utenom vanlige funksjon som ferdselsåre
for alle trafikantgrupper. E6 oppleves utrygg da det det er mye trafikk. E6 benyttes noe som
sykkelrute mellom Steinkjer – Grong og videre, men det finnes alternativ på fv. 763 på
sørøstside av Snåsavatnet.

4.7.1 Barns interesser
Barns interesser er i dag ivaretatt i Kvam da det er skole, idrettsanlegg og muligheter for
andre aktiviteter i sentrum. Turstier og skiløyper på Grøtan er lite tilgjengelig da det mangler
gang- og sykkelveg til området.
Skolevegen er utrygg nord for Kvam sentrum, og barneskoleelever har busstransport i dag.

4.7.2 Universell tilgjengelighet
Området nordøst for sentrum er i dag lite tilgjengelig da det mangler tilrettelegging for
myke trafikanter.
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I sentrum er det underganger og god tilgjengelighet mellom områder på begge sider av E6.
Ingen av undergangene tilfredsstiller kravet om 5 % stigning, men stigningene er forholdsvis
korte. Det er terskelfritt slik at tilgjengeligheten er god på tvers av E6.

4.8 Næringsliv
Det er dagligvarebutikk, motell og camping utenfor planområdet i Kvam sentrum. Adkomst
via felles kryss på sørside av E6. Ellers er sentrum og planområdet omkranset av aktivt
landbruk.

4.9 Støyforhold
Støyvarselkartet for strekningen viser at noen bygninger langs planstrekningen ligger
innenfor gul eller rød støysone.

Støyvarselkart ved boliger nær planområdet. Svart stiplet strek viser planområdet. Kilde: Gislink.
Støyvarselkartet viser beregnet rød (Lden>65dB) og gul (Lden>55dB) støysone langs E6.
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Det er derfor gjennomført mer nøyaktige støyberegninger i prosjektet for å avklare om det
skal tilbys støytiltak. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.9.

4.10 Kulturminner og kulturmiljø
Datagrunnlaget er basert på opplysninger fra fylkeskommunen og søk i ulike tilgjengelige
kilder i Riksantikvaren sine databaser som https://askeladden.ra.no og
www.kulturminnesok.no samt www.miljostatus.no.

Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner
i tiltaksområdet. De har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til
planforslaget. Alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredet, ifølge
kulturminneloven § 4 annet ledd.

Trøndelag fylkeskommune vurderer det som sannsynlig at planområdet inneholder hittil
ukjente automatisk fredete kulturminner. De topografiske forholdene på stedet samt
nærheten til kjente kulturminner i området, gir høy prognose for funn av bosetningsspor fra
bronsealder og jernalder. De har derfor foretatt ei overflateregistrering høsten 2018.
Kartet på neste side viser eksisterende kulturminner nær planområdet.

ID 2434190

ID 217345-0

ID 243404

Oversikt over registrerte lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. Kilde: Kart fra Trøndelag
fylkeskommune.

På nordside av eksisterende mølle på Grøtan vestre er det registrert et bosetningaktivitetsområde (ID 217363-1). Lokaliteten er et storblokkete beitesmark med enkelte
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furuer og einer. Området er midlertidig fredet i påvente av nærmere undersøkelser.
Registrering er fra 2016.
Ved Grøtan nedre er det registrert et bosetning-aktivitetsområde fra førromersk jernalder (ID
217345-1). Sikringssone ligger tett inntil eksisterende E6. Registrering er fra 2016.

4.10.1 Overflateregistrering 2018
Fylkeskommunens kulturavdeling har foretatt overflateregistrering og vurdering av området,
jf. Kulturminneloven § 9 (undersøkelsesplikten) for strekningen høsten 2018. Dette er utført
på dyrkamarka på eiendommene gnr./bnr. 255/1 og 257/1.
Det ble påvist to lokaliteter; ID 243404 (bosetningsområde) og ID 243419 (dyrkingslag).
Den sydligste og største lokaliteten (ID 243404) består av stolpehull, kokegrop,
nedgravninger og en mulig grav. Gjennom denne detaljreguleringsplanen søkes det om
dispensasjon fra kulturminneloven for å få frigitt denne lokaliteten, og om Riksantikvaren
krever en arkeologisk utgravning av denne.
Den nordligste lokaliteten (ID 243419) består av et dyrkingslag. Denne lokaliteten anses som
tilstrekkelig dokumentert gjennom undersøkelser i høst, iflg. Trøndelag fylkeskommune. Det
søkes gjennom denne planen om å få frigitt et mindre område av dette kulturminnet, dvs.
det som ligger innenfor planens begrensning (forenklet dispensasjonsbehandling).
Kulturminnemyndigheten er også orientert om at lokalitet ID 217345-0 vil bli berørt av ny
busslomme ved Grøtan nedre. Dette er nærmere omtalt i kapittel 5.10.

4.11 Naturverdier
Planområdet ligger inntil eksisterende E6 og består i hovedsak av bergskjæringer, vegkant,
kantareal til åker og trær.
Arbeidet baserer seg på kjent kunnskap om naturmiljø. Det er gjort søk i relevante
naturbaser som Artskart, Naturbase og GINT. Området ble kartlagt for fremmede arter 5. juli
2018 av naturforvalter hos Statens vegvesen. Steinkjer kommune har bidratt med kunnskap
om vilt langs strekningen.

4.11.1 Arter
I Artskart og Naturbase er det registrert tre livskraftige arter. Siden alle har livskraftige
bestander behøver det ikke tas spesielt hensyn i planarbeidet eller i anleggsperioden.

Rødlistearter
Det er registrert to arter på Norsk rødliste for arter 2015 innenfor eller i influensområdet til
planområdet.
I utkanten av Kvam sentrum er det gjort to observasjoner av stasjonære fiskemåker i 2015.
Fiskemåke er vurdert som nær truet på rødlista. De siste 10 årene har det vært en
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bestandsnedgang på 15-30 %. Planlagt tiltak vil trolig ikke komme i konflikt med
hekkeområdene for fiskemåkene. Måker er tilpasningsdyktige for menneskelig aktivitet og vil
derfor trolig ikke påvirkes av anleggsarbeidet. Det vurderes derfor at planlagt tiltak ikke vil
ha negativ innvirkning på bestanden av fiskemåke i området, og at det ikke er nødvendig
med avbøtende tiltak basert på nåværende kunnskap.
Ved Ekkerberga er det en registrering av gulspurv i 2012. Gulspurv er registrert som nær
truet på rødlista. Den har de siste 10 årene hatt en bestandsnedgang på 15-30 %. Gulspurv
er knyttet til jordbrukslandskapet og hekker trolig i området. Fraværet av flere observasjoner
er trolig på grunn av manglende oppmerksomhet rundt arten. Planlagt tiltak vil kun være i
tilknytning til eksisterende veg, og vil trolig ikke påvirke hekkeområder for gulspurv.
Området er allerede trafikkert. Den økte trafikken av myke trafikanter en gang- og sykkelveg
vil påføre området, vil trolig ikke påvirke arten nevneverdig. Det vurderes at det ikke er
hensiktsmessig med avbøtende tiltak basert på nåværende kunnskap.

Fremmede arter
I Artskart og Naturbase er det registrert flere lokaliteter med hagelupin fra Kvam sentrum og
mot nordøst (registrert 2008 og 2013) langs strekningen på begge sider av vegen. Vegbilder
fra GoogleMaps (2010) viser at det er store forekomster av lupiner flere steder enn det som
er registrert i databasene.

Ekkerberga

Oversikt over fremmede arter på strekningen. Registrert i 2018.

Kjempespringfrø er kategorisert som svært høy risiko på fremmedartslista. Arten spres
særlig effektiv langs vannveier, og spredningen kan skje svært raskt. Den er registrert ved
bekkeløp ved eiendom 257/13, pumpestasjon.
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Skogskjegg er registrert flere steder i forbindelse med hager og spredt ellers i området.
Skogskjegg er vurdert til svært høy risiko på fremmedartslista.
Rynkerose er registrert spredt rundt på strekningen. Den er vurdert til svært høy risiko på
fremmedartslista, men vurderes ikke å være særlig risikabel i innlandet.
Hagelupin er også vurdert til svært høy risiko på fremmedartslista. Arten fortrenger andre
planter.
For kartlegging, risikovurdering og tiltaksbeskrivelse vises det til notatet «Fremmede arter

E6 Kvam - Grøtan GSV - kartlegging, risikovurdering og tiltaksbeskrivelse», datert
25.10.2018.

Kjempespringfrø ved bekkeløp gnr./bnr. 257/13. Rynkerose ved fjellskjæring.

Skogskjegg i hage.

4.11.2 Naturtyper
Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor planområdet. Det vurderes at det er lite
potensiale for verdifulle naturtyper innenfor planområdet.
I nærheten av planområdet er området rundt Kvam kirke er registrert som parklandskap med
verdi «viktig naturtype». Kvamsåsen på nordsiden av E6 fra Kvam sentrum til Ekkerberga er
registrert som naturtypen «kalkskog» med verdi «viktig». Lokaliteten inneholder mange arter
på rødlista. Ingen av lokalitetene vil bli berørt av planlagt tiltak.

4.11.3 Vilt
Hjorteviltregisteret er sjekket for viltpåkjørsler, og det er registrert kun en viltpåkjørsel på
strekningen de siste 10 årene. I følge Steinkjer kommune er det ingen kjente vilttrekk eller
overganger langs strekningen.

4.12 Landbruk
Det er spredte boliger og gårdstun langs E6. Tiltaket vil berøre noe dyrka mark ved Grøtan
vestre og Grøtan nedre. Dette er hovedsakelig dyrkamark med svært god jordkvalitet (Kilde:
kilden.nibio.no). Arealene benyttes til korn- og grovforproduksjon, og delvis beite.
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Kart viser jordbruksarealer ved planområdet jf. arealressurser AR5. Kilde: www.nibio.no

4.13 Grunnforhold
4.13.1 Geoteknikk
Det er registrert marin strandavsetning, det vil si middels fast og middels sensitiv leire av
begrensa mektighet på det første partiet opp til Ekkerberga. Langs Ekkerberga er det
bergskjæring eller berg med liten løsmasseoverdekning på innsida av dagens E6 nesten fram
til Vestre Grøtan. Fra vestre Grøtan og fram til slutten av planstrekningen er det registrert
marin strandavsetning bortsett fra et lite parti med morene ved Grøtan. Det er registrert et
parti med middels fast og middels sensitiv leire på nordsida av E6 ved Vestre Grøtan.
Mektigheten på dette laget avtar mot nord.
For nærmere beskrivelse av grunnforholdene vises det til geoteknisk rapport:


E6 Kvam – Grøtan, Geoteknisk rapport nr. Vd 1460A-GEOT-R01, datert 25.10.2018

4.13.2 Berggrunn
Berggrunnen i planområdet består av opprinnelig sedimentære og vulkanske bergarter fra
jordens urtid og til dels oldtid, som ble deformert, omdannet og skjøvet under den
kaledonske fjellkjededannelsen. Bergartene i planområdet tilhører Snåsavassgruppen, og
består av konglomerat lengst sør i planområdet, deretter av felsitt i veksling med bånd av
konglomerat, kalkstein og grønnskifer, og kalkstein (Snåsakalken) lengst nord (kilde:
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http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/). Overgangen til kalkstein er i Ekkerberga, like
nord for avkjørsel for gnr/bnr 261/6.
I eksisterende bergskjæringer langs E6 er berget oppsprukket i varierende grad og langs
ulike sprekkeretninger. I kalkstein kan det forekomme hulrom pga. at (surt) vann over tid
løser opp bergarten (karstfenomen). Beboere i området kjenner til at det finnes hulrom
enkelte steder.
For detaljert beskrivelse av geologiske forhold (berggrunn, oppsprekking, mm.) vises til
ingeniørgeologisk rapport:


E6 Kvam-Grøtan, gang- og sykkelveg. Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan.
Rapport nr. Vd1460A-GEOL-R01, (under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig i
høringsperioden)

Løsmasser

Konglomerat, grønngrå, kornbåret med boller av ulike
bergarter, særlig grønnstein og jaspis
Felsitt, muligens kvartskeratofyr (omdannet ryodacittisk
lavabergart), lysegrå eller grønngrå, med bånd av
konglomerat eller agglomerat, kalkstein og grønnskifer
Kalkstein, blågrå, stedvis med fossiler, bl.a. gastropoder
og svampedyr (Snåsakalken)

Kart som viser berggrunnen i planområdet (kilde: http://geo.ngu.no/kart/berggrunn_mobil/)

4.13.3 Grunnvann – brønner
I NGUs nasjonale grunnvannsdatabase (Granada) er det ikke angitt grunnvannsborhull
innenfor planområdet, men ved Nedre Grøtan ligger to borhull nedstrøms planområdet, hhv.
ca. 22 m og 180 m sør for eksisterende E6 (blå sirkler på kartet under). Begge borhullene
brukes til enkelthusholdning, og går ned til hhv. 120 m og 150 m dybde (kilde:
http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/).
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Kart som viser grunnvannsborhull ved Nedre Grøtan, nedstrøms planområdet (kilde:
http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/).

4.13.4 Skred
Lengst sør ligger deler av planområdet innenfor aktsomhetsområde for snøskred.
Planområdet ligger utenfor aktsomhetsområder for steinsprang og for jord- og flomskred
(kilde: www.nve.no/karttjenester).
Det er ikke registrert skredhendelser i planområdet tidligere, verken i Norsk vegdatabank
(NVDB) eller i NVEs database.
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Lengst sør ligger deler av planområdet innenfor aktsomhetsområde for snøskred. Planområdet ligger
utenfor aktsomhetsområder for steinsprang og for jord- og flomskred (kilde:
www.nve.no/karttjenester).

4.13.5 Bekker
Det må tas hensyn til et par små bekker på strekningen. En bekk ligger ca. 100 m nord for
bebyggelsen på Østre Åssve («Ekker», gnr./bnr. 260/2) og kommer ned langs fjellskjæringa.
Denne bekken samler mye av vannet på oversiden av fjellskjæringa. En annen ligger sør for
dyrka jorda på Grøtan vestre (gnr./bnr. 257/1) og krysser vegen i steinlagt kulvert/rør.
Bekkene i området er typiske regnværsbekker, og vil i tørre perioder tørke helt inn.
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5 Beskrivelse og konsekvenser av planforslaget
5.1 Reguleringsformål
Detaljreguleringsplanen for gang- og sykkelvegen er i henhold til kommuneplanens arealdel.
Gang- og sykkelvegen vil gi en sammenhengende trasé langs E6 på ca. 3 km for myke
trafikanter i Kvam sentrum, fra fv. 6994 (fv. 296) i sørvest til Nedre Grøtan i nordøst. Det
meste er gang- og sykkelveg, men 160 m er samtrafikk med de kommunale boligvegene
«Krikanvegen» og «Jakob Hellens veg».
Detaljreguleringsplanen omfatter arealer for gang- og sykkelveg langs E6,
kollektivholdeplasser, utforming av private veger og avkjørsler, samt nødvendige skjæringer
og fyllinger. Arealer som er regulert til gang- og sykkelveg, busslommer med fortau og
annen veggrunn er offentlige arealer. Adkomstveger er regulert som privat veg eller felles
privat veg med avkjørsel til E6. Driftsavkjørsler er vist med pil.
Kommunedelplanen viser at eksisterende reguleringsplaner for området fortsatt skal gjelde,
og denne detaljreguleringsplanen vil ha noe overlapp og erstatte deler av disse. Gjeldende
reguleringsplaner med arealplan-id. 1702105 og 1702152, skal gjelde der det er vist på
plankartene.
Området med bestemmelser er midlertidige anlegg- og riggområder som skal tilbakeføres til
formål angitt på plankart etter endt anleggsperiode. Det skal tilstrebes en istandsetting av
jordbruksarealer som gir samme kvalitet som før inngrepene.

Planområdet med reguleringsgrense er vist med stiplet svart strek på kartet.
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Garasje ved profil 17080 og gammel mølle ved profil 17500 forslås innløst. Ny garasje er
vist på plankartet.

Plankart
Reguleringsformål som er vist på plankartet er i medhold av Plan- og bygningslovens (PBL)
§§ 12-5 og 12-6, og områder med bestemmelser iht. PBL § 12-7:
a) I medhold av PBL §§ 12-5 og 12-6 er planområdet inndelt med følgende arealformål:
o

o

o

Bebyggelse og anlegg


Boligbebyggelse (B1 – B6)



Vann og avløpsstasjon, offentlig (o_BVA)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:


Kjøreveg, offentlig veg (o_SKV)



Kjøreveg, annen eierform (SKV1 – SKV7)



Annen veggrunn- grøntareal (o_SVG)



Gang- og sykkelveg (o_SGS)



Fortau (o_SF)



Kollektivholdeplass (o_SKH)



Leskur (o_SP)

Grønnstruktur


o

Friområde (o_GF)

Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (L):


LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og
gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag

o

o

Hensynssoner


Høyspenningsanlegg (H370_)



Grønnstruktur (H540_)

Områder med bestemmelser iht. PBL § 12-7:


#1

Midlertidig anlegg- og riggområde, generelle områder



#2

Midlertidig anlegg- og riggområde, jordbruksarealer



#3

Midlertidig riggområde



#4

Midlertidig anlegg- og riggområde med bestemmelse om
utgraving av kulturminne



#5

Midlertidig anlegg- og riggområde med bestemmelse om
utgraving av kulturminne



#6

Midlertidig anlegg- og riggområde med bestemmelse om
utgraving av kulturminne

Områder med bestemmelser som er midlertidige områder, skal tilbakeføres til regulert
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formål etter endt anleggsperiode. Det skal tilstrebes en istandsetting som gir samme
kvalitet som før inngrepene og som for tilstøtende areal.

5.2 Trafikkløsning og infrastruktur
Strekningen har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på 2730 kjøretøy (2017) med 23
% lange (tunge) kjøretøy. For framskrevet trafikk 2040 (20 år etter vegåpning) benyttes en
prosentvis økning på 1 %, jevnt fordelt over hele perioden. Økningen skiller ikke mellom
tunge og lette kjøretøy. Beregnet trafikk i 2040 gir en fremtidig ÅDT på 3400 kjøretøy, med
fortsatt 23 % tungtrafikk.
E6-trafikken endres ikke som følge av planforslaget, men gir bedre framkommelighet og sikt
på strekningen. Målet er at ingen myke trafikanter skal befinne seg i vegbanen.
I sørvest koples ny gang- og sykkelveg til eksisterende kommunal boligveg, «Jakob Hellens
veg». I nordøst avsluttes gang- og sykkelveg på motsatt side av avkjørsel til Nedre Grøtan
gård.
Bussholdeplasser ved Grøtan nedre gir et tryggere tilbud for reisende med buss.

5.2.1 Utforming av gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg reguleres som et offentlig anlegg parallelt med E6. Dagens E6 endres
ikke som følge av planforslaget.
Statens vegvesens normaler gjelder som grunnlag for utforming av tiltaket. Håndbok N100
«Veg- og gateutforming» og håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideområder» stiller krav
til utforming av gang- og sykkelveger. Videre er nr. V122 «Sykkelhåndboka» veiledende for
utforming av sykkelanlegg.
Gang- og sykkelvegen er planlagt med bredde 3,5 m. Denne bredden inkluderer 3,0 m
asfaltert gangbane og 0,25 m skulder på hver side.
Grøft på 3,0 m mellom kjøreveg og gang- og sykkelvegen vil gi en trygg avstand mellom
biltrafikk og myke trafikanter. Lysmaster og skilt skal plasseres i grøften. Grøft gir også
plass til snølagring.
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For fartsgrense større enn
60 km/t benyttes grøft
mellom kjøreveg og g/sveg som er minst 3 meter.
Vegbelysning plasseres i
grøft.
Mot sideterreng er det vist
bergskjæring helning 10:1
eller jordskjæring med
helning 1:2 på figuren.
Prinsippsnitt viser normalprofil for gang- og sykkelveg med grøft. Terreng er vist både med helning
1:2 for jordskjæring og med 10:1 der det er bergskjæring.

Gang- og sykkelveg legges i samme nivå og med samme stigning som E6.
Det er planlagt at fartsgrensen beholdes som i dag.

Utsnitt fra vegmodellen med ny gang- og sykkelveg ved bergskjæringer. Sett nedover bakken.

5.2.2 Belysning
Vegbelysning er planlagt langs hele strekningen med gang- og sykkelveg. Belysningen skal
rettes mot E6 med strølys på gang- og sykkelveg. Belysning gir en tryggere situasjon for alle
trafikantgrupper.

5.2.3 Kollektivtransport
Det er regulert bussholdeplasser for begge kjøreretninger ved Grøtan nedre, nord i
planområdet. Skolebusser for ungdomsskole og videregående skole kan stoppe der og i
Kvam sentrum.
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Ny ensidig bussholdeplass er ikke regulert inn ved ny adkomst til nytt boligfelt i Ekkerberga,
som vist i gjeldende reguleringsplan «Kvam østre del», arealplan-ID: 5004_1702105. Dette
fordi denne utformingen ikke tilfredsstiller dagens krav til holdeplass. Det kreves et større
areal enn det som er tilgjengelig å lage en slik holdeplass. Stigning på E6 ved Ekkerberga er
innenfor kravet til stigning på veg ved bussholdeplasser på 4 % på en kort strekning ved nytt
kryss, men siktkrav til buss er utfordrende da det er større stigning på E6 både før og etter
krysset. Kryssing for fotgjengere i plan av E6 midt i stigningen er ikke ønskelig ut fra
trafikksikkerhetshensyn.
Statens vegvesen vurderer det slik at bussholdeplasser i Kvam sentrum og ved Grøtan nedre
dekker behovet for bussholdeplasser på strekningen. Avstanden mellom regulerte
holdeplasser er 1600 m.
Bussholdeplasser kan tilrettelegges med leskur, og de skal ha universell utforming. Behovet
for leskur vurderes nærmere i prosjekteringsfasen.

Kart viser bussholdeplasser ved Grøtan nedre.

5.2.4 Kryss og avkjørsler
Avkjørsler med direkte adkomst til E6 beholdes som i dag (samme plassering), og de er
justert for tilfredsstillende sikt ved ny gang- og sykkelveg. Utforming er tilpasset sidevegens
funksjon. Det blir større inngrep enn i dag i form av bergskjæringer ved avkjørsler ved gangog sykkelveg. Terrenget må tilpasses tiltaket og sikt i avkjørsler ved ny situasjon.
Ved profil 16910 i Ekkerberga er det regulert fellesadkomst til nytt boligfelt i samsvar med
gjeldende reguleringsplan «Kvam østre del». Denne utformes som et kryss da det er vist 22
boenheter langs boligvegen. Kravet til sikt i kryss er strengere enn ved avkjørsler, og dette
er det tatt hensyn til ved regulering. Adkomstvegen, merket SKV3, er privat.
Ved fellesadkomster er rettigheter for grunneiere/brukere sikret gjennom bestemmelsene.
Driftsavkjørsler beholdes som i dag. Disse er vist med pil.
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Avkjørsler til bolig i Kvamsvegen 2478 til venstre, og til høyre til Kvamsvegen 2486, 2488 og 2490.

Eksisterende garasje tilhørende fritidseiendom gnr. 257 bnr. 3 ved avkjørsel til Kvamsvegen
2504 og pumpestasjon, er foreslått flyttet eller innløst. Forslag til ny plassering av garasje er
vist på plankart. Byggegrense for garasje er 15 m.

Ved bolig i Kvamsvegen 2504 blir det felles avkjørsel med kommunal pumpestasjon og garasje
tilhørende gnr. 257 bnr.3. Ny garasjetomt foreslås rett øst for pumpestasjon.

Avkjørsel til Grøtan vestre og til Kutjønna skytebane og skianlegg er regulert til bredde 4,5
m. Det er ikke regulert areal til renovasjon, men planen tillater at dagens ordning nord for
avkjørsel opprettholdes da arealet er stort nok. Det forutsettes at renovasjonsbil rygger inn
fra lokalveg. Det dimensjoneres ikke for snuplass utenfor vegen. Det er forslått grøft mot
gang- og sykkelveg.

Vurdering av passeringslommer
Sør i planområdet ved kryss til Kvam sentrum med kirke og skole viser gjeldende
reguleringsplan mulighet for å etablere en passeringslomme på E6.

Passeringslomme på E6 i eksisterende
reguleringsplan for Kvam grendesenter.
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Passeringslommen er ikke bygd. Erfaringer viser at det er store utfordringer med
trafikksikkerheten ved slike passeringslommer. Statens vegvesen ønsker derfor ikke å bygge
denne passeringslommen. Planforslaget overlapper derfor gjeldende plan, og erstatter
passeringslomma med vegareal «Annen veggrunn.»
Grunneier av Østre Åssve, gnr./bnr. 260/2, har gitt innspill om ønske om å videreføre en
liten ventelomme for traktor vis a vis avkjørsel til gården. Denne anses i dag som
trafikkfarlig, og videreføres ikke i detaljreguleringsplanen.

Kart og bilde viser passeringslommen i dag.

5.2.5 Rekkverk og gjerder
Planavgrensningen i vest ved undergangen på E6 gjør at utforming av rekkverk langs gangog sykkelvegen skal vurderes i prosjekteringsfasen. Rekkverksplassering vurderes for å
hindre utforkjøringer fra gang- og sykkelvegen ved ny situasjon. I prosjekteringsfasen kan
det også ses på muligheten for en snarveg i form av en sti/trapp for undergangen.
Ved boligeiendommer skal det settes opp nødvendige sikkerhetsgjerder ved bergskjæringer.
Plassering og lengde avgjøres i prosjekteringsfasen i samråd med grunneiere.

5.3 Universell utforming
Tilgjengeligheten til boliger og områder langs strekningen bedres betraktelig. Veganlegget
skal kunne benyttes av alle trafikantgrupper, og vegsystemet skal være lesbart/logisk slik at
det er lett å orientere seg i for alle.
Generelle krav til universell utforming:


Tverrfallet skal være maksimum 2 % på bussholdeplasser



Evt. kantstein skal være nedsenkes til 2 cm ved krysningspunkt for bussholdeplasser



Kravet til stigning på gang- og sykkelvegen er på maksimum 1:20 (5 %) (se tabell).

Etter Statens vegvesens håndbok N100 og håndbok V129 «Universell utforming av veger og
gater» kan det tillates stigning over 5% på kortere strekninger utenfor byer og tettsteder,
men den bratte stigningen bør tilstrebes så kort som mulig.
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Angir maksimal stigning for gang- og sykkelveg. Kilde: Statens vegvesens håndbok N100.

5.3.1 Vurdering for å tilfredsstille kravet om universell tilgjengelighet
Stigningen for dette tiltaket er over 5 % på en strekning lengre enn 100 m.
Ny gang- og sykkelveg vil følge stigningen på eksisterende E6. Totalt er stigningen på over 5
% i ca. 900 m av strekningen på 1600 m. Stigningen er maksimalt ca. 5,86 % på siste del av
strekningen fra Kvam sentrum til Grøtan nedre, ca. 160 m. Dersom stigning skulle vært
innenfor kravet, måtte gang- og sykkelvegen ha blitt lagt i en egen trasé med større og
varierende avstand til E6.
Hvileplasser med benk kan anlegges for å øke brukervennligheten. Det er mulighet for
hvileplass med benk innenfor areal regulert til «Annen veggrunn» ved profil 16670. Dette er
omtrent midt i stigningen, rett vest for boliger. Det er også mulighet for en hvileplass ved
pumpestasjon, profil 17090. Utforming avklares i prosjekteringsfasen.

5.4 Teknisk infrastruktur
Ingen tiltak for omlegging av vann og avløpsledninger er så omfattende at de må beskrives
spesielt i reguleringsplanen. Løsninger utredes i prosjekteringsfasen i samråd med Steinkjer
kommune.
Det er regulert offentlig adkomst til kommunens vannpumpestasjon, eiendom gnr./bnr.
257/13, profil 17080. Adkomst er felles med privat veg til eiendom 257/5 og 257/1.
Høyspentlinje kommer tett på tiltaket ved Grøtan vestre, spesielt ved profil 17030 – 17640
og en mast helt nord i planområdet må sannsynligvis flyttes. Noen el- og telekabler må også
flyttes på, bl.a. oppe ved nordgående busslomme, samt to til tre stolper for luftledninger.
En av Statens vegvesens værstasjoner, profil 17580, berøres ikke, men busslomme og fortau
med asfaltdekke vil ligge inntil.
Stikkrenner og drenering langs veg er relativt gamle anlegg, og det må i byggeplanen gjøres
vurderinger for dette.
Beregninger av nedbørsfelt og avrenning viser en variasjon av vannføring for stikkrenner fra
230 – 630 l/s for de forskjellige krysningspunkt for E6. Det er da tatt hensyn til klimafaktor
og sikkerhetsfaktor på 1,3 og 1,1 i henhold til Statens vegvesens håndbok N200.
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5.5 Landskapsbilde
For landskapsbilde blir det lokalt endring da bergskjæringer blir større og inngrepet i
sideterreng blir mer synlig lokalt. Den høyeste bergskjæringen vil bli synlig fra Snåsavatnet.
Eksisterende vegetasjon på nedsiden av E6 vil ikke berøres av anlegget, og vil dempe
fjernvirkningen.

Bergskjæringer sett fra sørøst.

Tiltaket endrer ikke stedets karakter da vi er i landlige omgivelser. Landskapsrom og linjer
endres ikke. Snåsavatnet er fortsatt det dominerende landskapselementet.
Ved Kvam skal sidearealer ha mer parkmessig opparbeidelse med plen mot boliger og
undergang. Eksisterende blodbøk og lauvtre skal bevares.
Blodbøk er flerstammet og henger noe utover. Denne skal stammes opp til ca. 2,5 m for å gi
sikt og mer plass ved gang- og sykkelveg. Hengende griner skal fjernes. Det skal
prøvegraves for å finne ut hvor røttene er, og hva de kan tåle av inngrep. Gravingen skal
alltid starte utenfor dryppsonen (trekronen), og minimum 5 m fra stammen. Røtter skal ikke
skades, ved berøring av røtter skal de sages og ikke rives. Oppfylling på røtter skal unngås.
Treet skal sikres med gjerder i anleggsperioden. Arbeidet skal utføres av fagkompetanse.
Treet er regulert som hensynssone «Grønnstruktur», og utførelse av arbeid nær treet er
sikret i reguleringsbestemmelsene.

Skisse viser opparbeidelse av arealer ved sentrum og tilpasning av gangveg. Blodbøk skal bevares, men
den må stammes opp.

5.5.1 Tiltak
Der bergskjæringer er 1-3 m høye ved profil 17150 – 17400, er de slakt ut til samme
helning som jordskjæring med helning 1:2. Dette kan også gjøres ved private adkomstveger
der bergskjæringer er vist med lav høyde. Utforming som jordskjæring gir et snillere og
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bedre tilpasset terreng, samtidig som man sparer bergsikring. Arealbeslaget vil være det
omtrent tilsvarende for begge løsninger da det skal erverves areal utover selve
bergskjæringen for å utføre sikringsarbeid. Jordmasser has på i skjæring, tykkelse ca. 20-30
cm.
Sideterrenget skal tilsåes med stedlig tilpasset grasfrøblanding ‘Natur’ (grasbakke) utenfor
sentrum og hager.
Utstrekning av terrenginngrep skal generelt begrenses. Skjæringer, fyllinger og andre
restarealer som oppstår som følge av veganlegget skal bearbeides og tilpasses omgivelsene.

5.6 Nærmiljø og friluftsliv
Etablering av gang- og sykkelveier er viktig folkehelsearbeid. Både fordi trafikksikkerheten
for myke trafikanter bedres og fordi det legger til rette for trygg aktivitet og letter
fremkommeligheten til aktivitetsområder og sosiale møteplasser.
Tilgjengeligheten til fots og sykkel øker for de som bor nord for eksisterende undergang.

5.6.1 Barns interesser
Forholdene for ferdsel til og fra skole og fritidsaktiviteter bedres betraktelig ved ny gang- og
sykkelveg da det blir sammenhengende gang- og sykkelveg fra Haugan til Grøtan. Dette
bidrar til en sikrere skoleveg og til/fra fritidsaktiviteter. Barn oppmuntres også til å gå og
sykle.

5.7 Støytiltak
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) skal legges til grunn
for behandling av vegtrafikkstøy i reguleringsplaner. Siden hovedhensikten med planen er
bygging av gang- og sykkelveg kommer prosjektet inn under føringene for miljø- og
sikkerhetstiltak i T-1442. Sitat fra T-1442:

«Miljø- og sikkerhetstiltak som ikke endrer støyforholdene ved eksisterende virksomhet bør
som hovedregel kunne gjennomføres uten samtidig utbedring av støyforholdene. Det
anbefales likevel at støytiltak utredes og kostnadsvurderes i større saker, og der boliger og
institusjoner ligger i rød sone».
Dagens praktisering i Statens vegvesen for miljø- og sikkerhetstiltak er å gjennomføre
støytiltak dersom:


Utendørs støynivå er over Lden 55 dB (gul eller rød støysone) og støynivået som følge
av prosjektet øker med over 3 dB.

Beregnede lydnivå Lden ved mest støyutsatt fasade for hver enkelt bolig for situasjonen uten
gang- og sykkelveg framgår av tegning X001, og ny situasjon med gang- og sykkelveg av
tegning X002.
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Følgende forutsetninger er lagt til grunn i støyberegningene for begge de beregnede
situasjonene:


Forventet ÅDT i år 2040:

3400



Andel tungtrafikk:

23 %



Fartsgrense:

80 km/t

Støyutredningen gjennomført viser at støynivået i hovedsak vil bli uforandret med ny gangog sykkelveg sammenlignet mot dagens situasjon. 3 boliger vil få en svak støyøkning ved
mest støyutsatt fasade på mindre enn 1 dB. 4 boliger ligger i gul støysone (Lden 55-65 dB)
og 6 boliger i rød støysone (Lden over 65 dB).
Siden beregningene viser at endringen i støynivå ikke er over 3 dB, vil det ikke tilbys
støytiltak i dette prosjektet.

5.8 Lokal og regional luftforurensing
Luftforurensning og utslipp ansees ikke som nødvendig å utrede da det er spredt bosetting,
relativt liten trafikkmengde, og heller ikke andre forurensningskilder på strekningen langs
veglinja. Fartsgrensen blir 80 km/t som i dag, slik at det blir ingen endring fra dagens
situasjon.

5.9 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket berører tre registrerte kulturminner, beskrevet i kapitel 4.10.
Kulturminner med ID 243404 og ID 243419 søkes frigitt gjennom denne
detaljreguleringsplanens offentlig høring til Trøndelag fylkeskommune. Fylkeskommunen
har gitt tilbakemelding 4.12.2018 at de kan innvilge forenklet dispensasjon for ID 243419,
mens ID 243404 trolig må behandles hos Riksantikvaren.
Kulturminner med ID 217345-1 berøres noe av tiltaket, og det søkes om frigivelse av
området som ligger innenfor planens begrensning gjennom denne detaljreguleringsplanens
offentlig høring. Fylkeskommunen vurderer at dette løses som en forenklet dispensasjon,
der fylkeskommunen har myndighet til å ta avgjørelsen selv. Det vil formelt bli gjort når
planen er til offentlig ettersyn.
Kulturminner er vist på skisse nedenfor.
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Oversikt over registrerte lokaliteter med automatisk fredete kulturminner. De tre som er markert med
blå sirkel, søkes frigitt innenfor planens begrensning. Kilde: Askeladden.

Ved eventuelle endring av planavgrensningen forbeholder fylkeskommunen seg retten til å
evt. varsle nye påvisningsundersøkelser for å opprettholde hensikten med
Kulturminnelovens § 9.
Det kan ligge ukjente automatisk fredede kulturminner under nåværende markoverflate i
eller inn mot planområdet. Dersom slike kulturminner oppdages under det videre arbeidet
med planforslaget eller under byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8.2. Dette pålegget skal videreformidles til de som skal delta i
gjennomføring av tiltaket. Dette pålegget er sikret i reguleringsbestemmelsene.

5.10 Naturverdier
5.10.1 Forholdet til kravene i kapitel II i naturmangfoldloven
Området og tiltaket er vurdert ut fra prinsipper som står i naturmangfoldloven, blant annet
om kunnskapsgrunnlag, føre-var-prinsippet og økosystemtilnærming (§§ 8-12).

§8 Kunnskap om naturmangfold i området
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på

vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.»
Kunnskap om området er innhentet fra offentlige databaser og kontakt med Steinkjer
kommune. Området er kartlagt for fremmede arter. I tillegg er det utarbeidet et fagnotat om
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naturmiljø.
Prosjektet følger stort sett dagens veg, og vil ikke føre til negative konsekvenser for
naturmangfoldet i området.

§ 9 Om føre‐var‐prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på
naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller
unnlate å treffe forvaltningsvedtak.»
Det foreligger ikke risiko for alvorlig eller irreversibel skade på viktig naturmangfold i
prosjektet, og vi anser derfor ikke at det er grunnlag for å benytte føre – var prinsippet i
denne saken.

§10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for.»
Vi kjenner ikke til at det planlegges andre større utbygginger i området på nåværende
tidspunkt.

§ 11 kostnader ved miljøforringelse
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og
skadens karakter.»
Statens vegvesen som tiltakshaver dekker utgifter knyttet til avbøtende tiltak for å redusere
skade på naturmangfoldet. Dette gjelder spesielt tiltak for å unngå spredning av fremmede
arter fra prosjektet.

§ 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater.»
Det skal velges teknikker og metoder som minimerer skade på naturmangfoldet. Eventuelle
midlertidige og permanente deponier, anleggsveier og riggområde skal plasseres slik at de
ikke forringer naturmangfold. Riving av gammel mølle skal skje i henhold til Byggteknisk

forskrift (TEK17), kapitel 9 Ytre miljø.

5.10.2 Tiltak i områder med fremmede arter
Det er foretatt en registrering av fremmede arter innenfor planområdet i 2018.
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Funnene må ivaretas i byggefasen. Masser fra områder infisert med fremmede arter kan ikke
benyttes som toppjord i områder som ikke har påvist fremmede arter, det gjelder både langs
vegen og i eventuelle deponiområder. Hagelupin bekjempes ikke innenfor planområdet, men
masser fra disse områdene skal ikke spres innenfor planområdet eller ut av planområdet.

Tiltaksbeskrivelse
Fremmedartsforskriften sier følgende om håndtering av masser med fremmede arter:
«(4) Før flytting av løsmasser eller andre masser som kan inneholde fremmede organismer,

skal den ansvarlige, i rimelig utstrekning, undersøke om massene inneholder fremmede
organismer som kan medføre risiko for uheldige følger for det biologiske mangfold dersom
de spres, og treffe egnede tiltak for å forhindre slik risiko, slik som bruk av masser fra andre
områder, tildekking, nedgraving, varmebehandling, eller levering til lovlig avfallsanlegg.»
Dette innebærer at masser i prosjektet der hvor det er registrert fremmede arter, må
behandles på en slik måte at de ikke spres videre. I følge risikovurderingen er spredning av
kjempespringfrø og skogskjegg det som vil få størst økologiske konsekvenser i dette
område, og de bør derfor prioriteres.
Generelt et det en stor fordel å unngå å røre masser som inneholder fremmede arter. Det bør
derfor være førsteprioritet å unngå graving i de lokalitetene hvor det er mulig. Forekomster
som står nært anleggsområde kan merkes eller gjerdes inn for å unngå graving.
Videre er det en fordel å gjenbruke massene i prosjektet for å slippe å deponere brukbare
masser. Masser med hagelupin kan brukes i sideareal i området hvor arten allerede er
dominerende. Videre bør det vurderes om noe masser kan brukes som undergrunnsmasser
der de tildekkes med rene masser over.
Siste alternativ er å deponere massene. I slik tilfelle bør også deponiet være lokalt for å
unngå miljøbelastning av lang masseflytting. Deponeringen må skje i tråd med forskriften og
deponiet må sikres mot fremtidig uttak.
På bakgrunn av kartleggingen og risikovurderingen som er gjort, skal det i byggeplanfasen
utarbeides en tiltaksplan for massehåndtering av infiserte masser slik at fremmede arter ikke
spres til nye områder. Tiltaksplanen blir en del av Ytre miljøplanen for prosjektet, og tiltak
skal innarbeides i konkurransegrunnlaget.

5.11 Landbruk
Landbruksarealer er regulert som LNFR-arealer (Landbruks-, natur- og friluftslivsområder,
samt reindrift). Områdene gjelder eksisterende LNF-områder i kommunedelplan Kvam, og
skal benyttes jf. gjeldende bestemmelser i kommunedelplanen.
Gang- og sykkelvegen berører fulldyrka jord med høy bonitet nordøst i planområdet, og
innebærer at noe fulldyrket mark blir omdisponert til vegformål. Tiltaket er planlagt slik at
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det medfører minst mulig ulemper for drift av jordene. Avslutning og kryssing av E6 i
nordøst er ved avkjørsel til Grøtan nedre.
Driftsavkjørsler er vist med piler.
Det erverves ca. 2160 m2 dyrka mark permanent. I tillegg erverves ca. 5140 m2 dyrka mark
midlertidig. Tallene er avrundet opp til nærmeste 10 m2. Det erverves også noe beite og
skog. Oppsummert i tabell ser det slik ut:
Markslag

Permanent erverv (m2)

Midlertidig (m2)

Totalsum (m2)

2160

5 140

7 300

80

80

11 660

16 950

Fulldyrka jord
Innmarksbeite
Skog

5 290

Jordbruksarealer som tas i bruk midlertidig, skal istandsettes med tilsvarende kvalitet som
før tiltaket.

5.12 Grunnforhold
5.12.1 Geoteknikk
Planlagte skjæringer sørvest for Ekkerberga er stabile med helning 1:2. Eventuelt bløte lag
må masseutskiftes med sprengstein.
Nordvest for Ekkerberga må det for planlagte skjæringer i middels fast leire, utføres med
helning 1:2, og plastres med et minimum 0,5 m tykt lag med velgradert sprengstein eller
pukk. På toppen av skjæringene må det etableres avskjæringsgrøfter for overflatevann.
For nærmere beskrivelse av tiltakene vises det til geoteknisk rapport:


E6 Kvam – Grøtan, Geoteknisk rapport nr. Vd 1460A-GEOT-R01, datert 23.10.2018

5.12.2 Ingeniørgeologi
Bergskjæringer etableres ved sprengning, og utformes hovedsakelig med helning 10:1,
bortsett fra en kort strekning like sørvest for avkjørsel ved Vestre Grøtan der de slakes ut til
helning 1:2. Der bergskjæringene blir høyere enn 10 m (over ferdig gang- og sykkelveg)
utformes de med ca. 6 m bred hylle (kun aktuelt for skjæringene med helning 10:1). For
bergskjæringer med helning 10:1 vil berget bli stabilitetssikret med sikringsbolter og
sikringsnett mot stein og eventuelt is. Det er ikke behov for å stabilitetssikre berget i
skjæringer med helning 1:2.
På toppen av bergskjæringene avdekkes berget minimum 2 m utenfor planlagt
skjæringstopp. Løsmasser etableres med stabile skråninger opp til eksisterende terreng.
Området fra skjæringstopp og ca. 15 m utover avsettes til midlertidig anleggsområde.
Grøft mellom bergskjæring og gang- og sykkelveg er planlagt med bredde 1,75 m. For
bergskjæring med helning 10:1 er dette smalere enn krav i håndbok N200 Vegbygging, og
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grøft vil dermed ikke fungere som fanggrøft for eventuelt nedfall. Som avbøtende tiltak blir
det tettere bolting, samt gjennomgående bruk av sikringsnett mot steinsprang der høyden
av bergskjæring blir over ca. 3 m.
Ved sprengning skal grenseverdier for vibrasjoner på byggverk ihht. NS 8141 overholdes.
For skjæringer med helning 10:1 benyttes kontursprengning med redusert hullavstand og
redusert ladning, og eventuelt sømboring. Bergskjæringer som utformes med helning 1:2
kan sprenges uten kontursprengning, men som nevnt over, må grenseverdier for vibrasjoner
ihht. NS 8141 overholdes. Når det sprenges salve, må E6 stenges.
Tiltak er uttømmende beskrevet i ingeniørgeologisk rapport:


E6 Kvam-Grøtan, gang- og sykkelveg. Ingeniørgeologisk rapport til reguleringsplan.
Rapport nr. Vd1460A-GEOL-R01, (under utarbeidelse, og vil bli gjort tilgjengelig i
høringsperioden)

5.13 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for gjennomføring av tiltaket.
Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger
ikke fører fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse)
med hjemmel i Veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens Kapittel 16 – jfr. § 12-4. Ved
ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn. Midlertidig anlegg- og riggområde
erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Skader og tap
som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.

5.13.1 Avvik i formålsgrenser
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring
av reguleringsplanen etter PBL § 12-14 andre ledd.
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5.13.2 Erverv og berørte eiendommer
Planen berører hovedsakelig utmark og i tillegg noe innmark. Boligeiendommer blir berørt
med arealavståelse og ved at adkomstveger må legges om noe da de flyttes lenger inn i
terrenget.
Mot dyrket mark er arealet som reguleres til vegformål og erverves, tilrettelagt for en
forsvarlig bruk av dyrket mark. Normalt er det tilstrekkelig å erverve 3 meter fra vegkant.
Detaljreguleringsplanen foreslår at garasje, profil 17075, på gnr./bnr. 257/1 innløses og
rives, eventuelt flyttes. Ny plassering av garasje foreslås rett øst for dagens plassering,
tilpasset ny avkjørsel.
Gammel mølle, profil 17500, foreslås innløst og revet.
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Grunneierliste:
Eiendom Navn

Adresse

Poststed

255/1

KVAMSVEGEN 2561

7732 STEINKJER

GRØTAN YNGVE

v/Tore Moksnes, Kvamsvegen
255/9

NODAL MØLLE A/L

2280

7732 STEINKJER

257/1

KVISTAD STIG KÅRE

KVAMSVEGEN 2536

7732 STEINKJER
S-43655 HOVÅS

257/3

ANDERSSON ULF ARNOLD

GRANERÅSVÄG 6

SVERIGE

257/3

LINDBERG ELINOR MARIA

GRANERÅSVÄG 6

SVERIGE

257/5

IVERSEN IDA CHARLOTTE

KVAMSVEGEN 2504

7732 STEINKJER

257/5

KVISTAD STIG KÅRE

KVAMSVEGEN 2536

7732 STEINKJER

257/7

BESHOLM BEATHE KRISTIN

KVAMSVEGEN 2490

7732 STEINKJER

257/7

BUHAUG BJØRN-FREDRIK

KVAMSVEGEN 2490

7732 STEINKJER

BUÅS ANN-KRISTIN

KVAMSVEGEN 2488

7732 STEINKJER

11

BUÅS BJØRN

KVAMSVEGEN 2488

7732 STEINKJER

257/13

KVISTAD STIG KÅRE

KVAMSVEGEN 2536

7732 STEINKJER

258/1

STEINKJER KOMMUNE

Postboks 2530

7729 STEINKJER

258/1

STEINKJERBYGG AS

Postboks 3050

7709 STEINKJER

NÆSTVOLD ANNE KARIN

v/ Torgeir Moe,

(Dødsbo)

Kvamskjerkvegen 16

7732 STEINKJER

OLAF

KRIKANVEGEN 1

7732 STEINKJER

NÆSTVOLD ALMA

v/ Torgeir Moe,

258/32

(Dødsbo)

Kvamskjerkvegen 16

7732 STEINKJER

260/2

GRANHUS ROLF ODIN

KVAMSVEGEN 2445

7732 STEINKJER

261/6

LILJA NICLAS

KVAMSVEGEN 2478

7732 STEINKJER

261/7

LYNGSTAD ROGER

KVAMSVEGEN 2486

7732 STEINKJER

S-43655 HOVÅS

257/8,
11
257/8,

258/5

MÆHLUMSVEEN HANS
258/23

5.13.3 Byggegrense
Det er ikke regulert byggegrense på plankartene da det er Veglovens generelle byggegrense
som gjelder. Byggegrense er 50 m fra midtlinje på E6. Plassering av ny garasje, profil 17090,
er vist på plankartet, og unntatt byggegrensen. Byggegrense for ny garasje er 15 m.
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6 Gjennomføring og ferdigstillelse
6.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Trafikkavvikling skal i utgangspunktet skje via dagens veg. Det er både fyllingsarbeider og
sprengningsarbeider langs dagens veg som skal utføres. Det vil bli redusert hastighet og
framkommelighet i anleggsområdet, og i tider kan det bli en-felts veg da det ikke er
omkjøringsveger i området. Det kan bli lysregulering langs strekningen i anleggsperioden.

6.1.1 Krav til samtidig opparbeidelse
Alle avkjørsler og driftsavkjørsler til eiendommer skal opprettholdes i byggeperioden, med
unntak av eventuelt korte perioder for omlegging.
Istandsetting av sidearealer skal skje samtidig med veganlegget eller senest innen ett år
etter ferdigstillelse.

6.2 Midlertidige anlegg- og riggområder
Arealer regulert til midlertidig anlegg- og riggområder er avsatt for å lette entreprenørens
anleggsdrift. Geotekniske vurderinger og tiltak er beskrevet i geoteknisk vurderingsrapport
skal etterfølges. Geotekniske undersøkelser for deponi- og riggområde må suppleres ved
detaljprosjektering.
Områder regulert til anlegg- og riggområder, har egne reguleringsbestemmelser. Disse er
merket med #.

6.2.1 Midlertidig anlegg- og riggområde #1
Områder merket #1 er generelle midlertidige anlegg- og riggområder, og tillates benyttet
midlertidig til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget, herunder
mellomlagring av masser, oppstilling av anleggsmaskiner, lagring av materiell, etc. Når
områdene tas i bruk skal de sikres på forsvarlig måte.
Området har en god del fremmede arter. Masser fra området som er infisert med fremmede
arter kan ikke benyttes som toppjord i områder som ikke har påvist fremmede arter.
Massehåndtering skal holdes innenfor området eller behandles som beskrevet i kapitel
5.12.2.
Vegetasjonsjordlaget legges i ranker. Jord skal benyttes på grøntareal når arealene er ferdig
arrondert.
Områdene som benyttes midlertidig, skal ryddes, istandsettes etter endt anleggsperiode, og
tilbakeføres til det formålet som er angitt på plankart.
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6.2.2 Dyrket mark #2
Området, merket #2, gjelder midlertidige anlegg- og riggområdet på dyrket mark.
For all dyrket mark som blir permanent eller midlertidig berørt til kjøring og
anleggsarbeider, skal matjord tas av og ivaretas. Matjordlag legges i ranker, og der det
legges over annen matjord skal duk benyttes for å unngå å blande matjord med eksisterende
jord. Matjordlaget skal benyttes på jordbruksarealer når arealene er ferdig arrondert.
Området #2 skal ryddes, istandsettes og tilbakeføres etter endt anleggsperiode til det
formålet som er angitt på plankartet.

6.2.3 Riggområde #3
Riggområde #3 som er regulert kan benyttes dersom entreprenør ønsker det. Det er regulert
riggområde ved profil 174120 - 17460 ved avkjørsel øst for Grøtan vestre.
Gammel mølle er foreslått innløst og revet. Riving av bygget skal skje i henhold til

Byggteknisk forskrift (TEK17), kapitel 9 Ytre miljø.

#3

Planutsnitt av riggområde #3, vist med grønn farge.

Området skal ryddes, istandsettes etter endt anleggsperiode, og tilbakeføres til det formålet
som er angitt på plankartet.

6.2.4 Kulturminne merket #4, #5 og #6
Tiltaket berører tre registrerte kulturminner.
Kulturminnene søkes frigitt innenfor planområdet gjennom denne detaljreguleringsplanens
offentlig høring til fylkeskommunen, se kapitel 5.11.
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6.3 Avvik i formålsgrenser
Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering .
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring
av reguleringsplanen etter PBL § 12-14 andre ledd.

6.4 Fremmede arter
Fremmede arter skal ikke spres som følge av veganlegget. Registeringer av fremmede arter
skal oppdateres og tiltak vurderes gjennom videre arbeid med detaljprosjektering og
anleggsgjennomføring.
For kartlegging, risikovurdering og tiltaksbeskrivelse vises det til notatet «Fremmede arter

E6 Kvam - Grøtan GSV - kartlegging, risikovurdering og tiltaksbeskrivelse», datert
25.10.2018.
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7 Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse)
7.1 Bakgrunn
Etter plan- og bygningsloven § 4-3 skal alle reguleringsplaner ha en risiko- og
sårbarhetsanalyse.
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å beskrive
og/eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser og
årsaken til og konsekvenser av disse.
Det sentrale med ROS-analyse til reguleringsplaner er en systematisk gjennomgang for å
beskrive risiko og hvordan dette er håndtert i planen.
Trafikksikkerhet inngår ikke i ROS-analysen.
Analysen gjelder ferdig anlegg og ikke anleggsfasen. Anleggsfasen dekkes av «Risken» som
er Statens vegvesen sitt verktøy for å utføre overordnede risikovurderinger i henhold til
kravene i byggherreforskriften.

7.2 Metode
Reguleringsplan E6 Kvam - Grøtan gjelder ny gang- og sykkelveg over en strekning på 1,6
km langs eksisterende E6. Det skal bygges to ensidige busslommer i nordenden av
strekningen og 4 private avkjørsler fra E6 som krysser gang- og sykkelvegen.
Metoden i denne ROS-analysen støtter seg på Statens vegvesens håndbok V712. Håndboka
viser en metodikk som bygger på DSBs veiledere, og skal bidra til at generelle krav i
lovverket og Statens vegvesens kvalitetssystem følges (DSB 2014, 2016 og 2017).

7.2.1 Risikoidentifisering:
Risiko- og fareidentifiseringen skal avdekke hvilke uønskede hendelser eller farer den
planlagte utbyggingen kan være utsatt for eller utsette omgivelsen for. Det skal vurderes
både hva i omgivelsene som kan påvirke den planlagte utbyggingen, og hvordan den
planlagte utbyggingen påvirker omgivelsene. Fokus i risikoarbeid bør være hendelser med
konsekvenser for Liv/helse, Framkommelighet og Miljø.

7.2.2 Risikoanalyse:
Risikoanalysen skal vurdere de identifiserte farene eller uønskede hendelsene med tanke på
sannsynlighet og konsekvens:

Sannsynlighet
Med sannsynlighet menes hvor trolig det er at hendelsen vil inntreffe. For mange hendelser
vil det kunne være vanskelig å angi statistisk hyppighet, særlig gjelder dette endringer i
hyppighet som følge av klimaendringer eller hendelser som forekommer svært sjeldent.
Denne usikkerheten, og hvordan det påvirker risikoevalueringen og risikohåndteringen, må
framkomme i analyserapporten, og sannsynlighetsgradering i denne rapport er satt til:
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Sannsynlighet

Verdi

Høy

Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år

Middels

1 gang i løpet av 10 år eller sjeldnere

Lav

1 gang i løpet av 100 år eller sjeldnere

Konsekvens
Konsekvensgraderingen skal skalere størrelsen eller omfanget av følgene eller
konsekvensene av en uønsket hendelse. Omfanget vil variere fra små til store konsekvenser,
og må inkludere effekten av skadereduserende tiltak som finnes i eksisterende og planlagt
ny utbygging. Faktisk konsekvens eller omfang av en hendelse vil ofte være vanskelig å
fastslå eksakt.
K

Konsekvensgrad
Konsekvenstype
Liv/helse

Små

Middels

Store

Ulykke uten noen drepte

Ulykke med noen

Ulykke med mange drepte

eller alvorlig skadde

drepte eller alvorlig

eller alvorlig skadde

skadde
Miljøskader

Framkommelighet

Liten lokal skade uten

Alvorlig skade med

Omfattende/alvorlig skade

særlige konsekvenser

konsekvenser som vil

med konsekvenser som vil

ta noe tid å rette opp

ta lang tid å rette opp

Åpen veg, men redusert

Stengt veg i lengre

Stengt veg i veldig lang tid,

framkommelighet, ingen

periode og

lang/dårlig omkjøring,

konsekvenser for

lang/dårlig

nasjonale konsekvenser for

samfunnet

omkjøring, lokale

samfunnet

konsekvenser for
samfunnet

Usikkerhet
I enhver ROS-analyse vil det være større eller mindre grad av usikkerhet. Både sannsynlighet
og konsekvens kan være vanskelig å fastslå. Dette kan skyldes mangel på historiske
erfaringer, usikkerhet, omkring effekten av eksisterende årsaksreduserende eller
skadereduserende tiltak. Det kan også skyldes manglende kompetanse i analysegruppen,
eller kunnskap som ikke var tilgjengelig når analysen ble gjennomført. Usikkerhet kan også
bunne i faglig uenighet innad i analysegruppen.
Usikkerhet behøver ikke være negativt. Det som på overordnet nivå pekes på som mulig
alvorlig men usikker risiko kan, i senere plannivåer eller i utførelsesfasen vise seg å være en
mye lavere risiko enn først antatt. Det er viktig at slik usikkerhet blir tydeliggjort både i
gjennomføringen, men også i presentasjonen av ROS-analysen, slik at dette kan fanges opp
og igjen vurderes i senere faser av den planlagte utbyggingen, når ny kunnskap foreligger.

Risikobildet
Til slutt i risikoidentifiseringen sammenstilles vurderinger av sannsynlighet og konsekvens
av de mulige uønskede hendelsene som er vurdert. Resultater fra risiko- og
sårbarhetsanalyser blir illustrert ved brukt av risikomatriser.
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Konsekvenser

Sannsynlighet

Små

Middels

Store

Høy

Hendelser

Hendelser

Hendelser

Middels

Hendelser

Hendelser

Hendelser

Lav

Hendelser

Hendelser

Hendelser

7.2.3 Risikoevaluering
Risikoevalueringen skal drøfte de avdekkede potensielle farene, og foreslå og anbefale
mulige løsninger for årsaksreduserende eller skadereduserende tiltak dersom den planlagte
utbyggingen skal gjennomføres.
Normalt vil risiko falle i tre kategorier:
Lav risiko

Hendelser med lav sannsynlighet og små konsekvenser, tiltak kan vurderes

Middels risiko

Tiltak bør vurderes

Høy risiko

Hendelser med høy sannsynlighet og store konsekvenser, tiltak skal vurderes

7.3 Analyse
Analysen er gjort med fagpersoner fra reguleringsplanprosessen. Det ble gjennomført et
felles møte den 8. november 2018.
Fagpersonene som har deltatt er:








Veg
Veg/Vann/drenering
Naturmiljø
Geoteknikk
Ingeniørgeologi
Utbygging
Prosessleder

- Maren Hansen Asbjørnslet
- Roy Erik Kvalø
- Marte Dalen Johansen
- Kjell Eriksen
- Helen Feragen
- Andre Staberg
- Bernt Arne Helberg

Med utgangspunkt i hva som kan være uønskede hendelser eller farer ved den planlagte
utbyggingen, hva mennesker kan være utsatt for og/eller hva omgivelsen kan utsettes for,
ble følgende uønskede hendelser registrert:
Uønsket hendelse nr.

1

Beskrivelse

NEDFALL FRA HØYERE BERGSKJÆRINGER – stein og is

Sannsynlighet
Middels

Konsekvenser
Små

Middels

Store

Liv og helse

Det blir skjæringer langs ny gang- og sykkelveg. De blir høyere enn de langs dagens E6. Det
kan være fare for nedfall av steiner og is, og fare for at syklist kjører på stein/isklump i høy
fart ned bakken.
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Avbøtende tiltak i reguleringsplanen:
Liv og helse


Det er planlagt tilstrekkelig med bolter og skredsikringsnett som minimerer
sannsynligheten. Det trolig få vannårer i berget som vil danne is.

Uønsket hendelse nr.

2

Beskrivelse

FALL FRA HØYERE BERGSKJÆRINGER – mennesker.

Sannsynlighet

Konsekvenser
Små

Liten

Middels

Store

Liv og helse

Det kan være fare for at mennesker kan falle utenfor bergskrent. Størst fare er nært boliger,
men der er skjæringene også lavere. Det er også fare for at beitedyr kan falle utenfor.

Avbøtende tiltak i reguleringsplanen:
Liv og helse


Det er planlagt nødvendig sikring med gjerde på de høyeste skjæringene og nært
inntil boliger.

Uønsket hendelse nr.

3

Beskrivelse

FARLIG GODS

Sannsynlighet

Konsekvenser
Små

Liten

Middels

Store

Miljøskader

Det kan være fare for at tankbil med forurensende gods kan kjøre av E6, og havarere på
gang- og sykkelveg. Forurensende væske kan havne i bekk og videre ned i Snåsavatnet som
fører videre ned i drikkevannskilde. Avstanden til Snåsavatnet er stor, og vatnet er stort, så
det antas at forurensning fortynnes og gir begrensede konsekvenser.

Avbøtende tiltak i reguleringsplanen:
Liv og helse


Planen viser gang- og sykkelveg på samme nivå som E6 med tilstrekkelig grøft med
liten helning mellom. Dette gjør at det er gode muligheter for at lastebil holder seg
på hjulene og ikke velter slik at utslipp unngås.

Uønsket hendelse nr.

4

Beskrivelse

GRUNNBRUDD I LØSMASSESKRÅNING

Sannsynlighet

Konsekvenser
Små

Liten

Middels

Store

Liv og helse

Liten fare for at løssmasseskråning kan gli ut og havne på gang- og sykkelveg. Syklist kan
kjøre inn i masser, eventuelt skli i finmasser.
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Avbøtende tiltak i reguleringsplanen:
Liv og helse


Planen forutsetter bruk av steinsetting av skråningsoverflate for å minimere faren for
utglidning og erosjon.

Uønsket hendelse nr.

5

Beskrivelse

FARER FOR BARN

Sannsynlighet

Konsekvenser
Små

Liten

Middels

Store

Liv og helse

Lekende barn kan klatre i bergskjæring og sikkerhetsnett, og eventuelt falle ned. De kan
krype inn i stikkrenne og bli sittende fast eller bli skylt gjennom stor vannstand. En liten
sjanse for at barn kan gjøre dette, men sjelden det fører til ulykke. Konsekvensene kan være
farlig ved uhell.

Avbøtende tiltak i reguleringsplanen:
Liv og helse


Det planlagt at sikkerhetsnett starter minimum 2 meter opp på bergveggen for
begrense tilgjengelighet. Det settes rist i enden av store stikkrenner.

7.3.1 Vurdering av risiko/risikohåndtering
Risikovurderingene som er gjort i denne analysen tilsier at det liten til middels sannsynlighet
for at uønskede hendelse skal skje konsekvensene er middels hvis noe skal skje. Det er ikke
behov for noen endringer for den planlagte utbyggingen, men at det er viktig at foreslått
tiltak i reguleringsplanen vurderes og gjennomføres i prosjekterings- og byggefasen for å
ytterligere minimere sannsynligheten for at noe uønsket skal skje.

7.3.2 Usikkerhet
ROS-analysen er gjort på reguleringsplan-nivå. Analysen er gjennomført med bakgrunn i
tverrfaglig kjennskap til prosjektet og rapporter/notater fra kompetent fagmiljø.
Prosjektet er nå i planfase og forventes fulgt med byggefase (prosjektering og utbygging) og
drift/vedlikeholdsfase. Usikkerheten i planfasen er knyttet til:


Analysegruppens sammensetning. Analysegruppen har bestått av deltagere i
prosjektet og det er ikke brukt eksterne fagetater.



Kjent kunnskap. I det videre arbeidet med prosjektet kan det fremkomme kjent
kunnskap som på det tidspunkt analysen ble gjennomført ikke var kjent.

Det er viktig at usikkerheten og fremkommet risikoer ved denne ROS-analysen følges opp i
de senere faser. Da kan risikobildet i denne analysen bli nedskalert slik at risikoen blir
mindre.
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