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Høringsuttalelse fra Bane Nor
Vi viser til brev datert 11.04.2019 vedrørende ovennevnte.
Varslet planområde omfatter en strekning av Nordlandsbanen. Nordlandsbanen trafikkeres av
person‐ og godstog, og er en viktig godsforbindelse mellom Oslo/Trondheim og Nord‐Norge.
Planprosessen
Vi forutsetter dialog med Bane NOR i den videre planprosessen for at hensyn til jernbanen skal bli
ivaretatt, særlig punkter med nærføring eller kryssing av jernbanen. Vi nevner her spesielt
områdene Valryggen, Bergåsen tunnel og Finnåsmyra.
På grunn av planens kompleksitet i forholdet til jernbanen forutsetter vi at det legges opp til en
fremdrift som muliggjør nødvendige avklaringer mot jernbanen. Vi ønsker at planprogrammet
redegjør for hvordan og når i prosessen samhandling med Bane NOR tenkes gjennomført.
Vedrørende forhold som er knyttet til nærføring med jernbanen ønsker Bane NOR tilsendt
rapporter fra utredninger på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik at man får gjort tilstrekkelig
avklaringer før veglinje fastsettes.
Nærføring med og kryssing av jernbanen
Det må gjøres en vurdering av jernbanens sikkerhet og arealbehov i alle punkter hvor ny veg
kommer i nærføring med eller krysser jernbanen, eller kommer i berøring med jernbanens
infrastruktur herunder fyllinger. Det er viktig at planmaterialet på en tydelig måte viser alle områder
med nærføring og eventuelle konflikter mellom vegtiltaket og jernbanen, og at jernbanens behov for
tilstrekkelig areal til drift, vedlikehold og utvikling av sporet sikres. Jernbanen har også behov for
adkomst til banen for drift‐ og beredskapssituasjoner. Ny E6 kan ikke plasseres på en slik måte at
adkomstmulighetene til jernbanen med ikke‐skinnegående trafikk reduseres.
Vi minner om at det innenfor avstand på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje ikke kan utføres
tiltak uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. Vi opplyser også om at Bane NOR kan
kreve sikringstiltak for tiltakshavers regning dersom det er nødvendig, uavhengig av avstand fra
spormidt.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi
forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.
Naturfare
Anleggsarbeid, masseforflytning og endret arealbruk kan føre til økt fare for skader på
jernbaneinfrastrukturen forårsaket av flom, erosjon, setninger eller skred. Jernbanen har på
strekningen mellom Trofors stasjon og Eiterstraum stasjon vært utsatt for flere hendelser med
jordskred, steinsprang og masseutglidninger de siste år.
Ny E6 vil på det meste av strekningen ligge vest for og oppstrøms for jernbanen. Terrenget er bratt,
og mange bekker og sideelver krysser både jernbanen og trasé for ny veg. I følge NVE‐atlas er det
registrert mindre kvikkleiresoner nær planområdet nord for Trofors. Langs strekningen ved
Finnåsmyra vil veg og jernbane gå omtrent parallelt, og vi kan få utfordringer knyttet til overvann.
Jernbanen har flere tunneler på strekningen. Det må gjøres en geologisk vurdering av om det må
gjøres tiltak i eksisterende jernbanetunneler før driving av vegtunnel kan starte.
I planleggingen av ny E6 ønsker vi utredet og vurdert hvordan tiltaket påvirker risikosituasjonen i
forhold til naturfarer på og ved jernbanen. Dersom det er behov for risikoreduserende tiltak ved
jernbanen må disse beskrives og det må sannsynliggjøres at tiltakene er gjennomførbare. Vi viser
her til krav til sikker byggegrunn, gitt i plan‐ og bygningsloven § 28‐1 og kapittel 7 i TEK17.
Bane NOR vil være med å vurdere og komme med innspill til de forhold som berører jernbanen. Vi
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ønsker oversendt rapporter for geologi, geoteknikk og hydrologi til gjennomsyn på et tidlig tidspunkt
i planarbeidet.
Trafikksikkerhet og planoverganger
Det er flere planoverganger innenfor eller nær planavgrensningen. Planoverganger er en
sikkerhetsrisiko, og er den vanligste årsaken til alvorlige ulykker langs jernbanen i Norge i dag.
Bane NOR ønsker ikke økt ferdsel over planoverganger. Dette må tas i betraktning i planlegging av
adkomster og omlegging av sideveger. Vi ber også om at det vurderes løsninger for nedleggelse
av planoverganger, da dette vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak.
Anleggsperioden
I alle utredninger av tiltakets konsekvenser for jernbane ønsker vi at også situasjonen i
anleggsperioden for ny E6 belyses. Eventuelle ulemper må sikres med avbøtende tiltak, og dette
må skje i tett samråd med Bane NOR. Det kan ikke påregnes brudd for anleggsarbeidene, utenom
jernbanens egne planlagte brudd.
Planbestemmelsene må ivareta jernbanen ved arbeider som medfører sprenging. Vi minner om at
ved arbeider som medfører sprenging nær jernbanen, skal Bane NOR kontaktes før arbeidet
starter, for å avklare behov for sikring og dekning av kostnader. Statens vegvesen må dekke
kostander knyttet til disponering og hovedsikkerhetsvakt.
Tiltakshaver må legge stor vekt på å minimalisere eventuelle ulemper for togtrafikken og de
reisende. Eventuell søknad om sportilgang/sporbrudd må sendes Bane NOR i god tid på forhånd.
Vi viser her til Bane NORs rutiner for søknad om sportilgang/sporbrudd. Kontakt Bane NOR v/ Ann
Iren Bergdal.
ROS‐analyse
ROS‐analysen må belyse risiko‐ og sårbarhetsforhold som berører jernbanen. Analysen skal
dokumentere om tiltakene i reguleringsplanen utsetter jernbanen for økt risikosituasjon. I de tilfeller
ROS‐analysen avdekker at sannsynlighet og konsekvens for jernbaneinteresser er såpass høy at
risikomatrisen viser gul eller rød faregrad, ønsker Bane NOR forelagt fagrapporter før planforslaget
legges ut til offentlig ettersyn.
ROS‐analysen foreslås gjennomført som en prosess der transportaktører og eventuelt
infrastruktureiere involveres. Bane og veg vil ligge som en felles transportkorridor, og
transportsystemets pålitelighet ved uønskede hendelser og ulykker må derfor vurderes helhetlig.
Viltgjerder
ROS‐analysen må også utrede behov for viltgjerder. Nye tiltak skal ikke forverre situasjonen for vilt
i nærheten av jernbanen.
Krav til videre arbeid
‐ Bane NORs eiendom må reguleres til baneformål i plankartet, og skal ikke benyttes til andre
formål enn jernbane med tilhørende anlegg og virksomhet.
‐ Konsekvensutredningen må ha et kapittel som redegjør for planens konsekvenser for jernbane.
Utredningen må beskrive punkter med nærføring og kryssing av ny veg/ jernbane i permanent
situasjon og i anleggsfasen. Eventuell omlegging av jernbanespor skal også beskrives.
‐ Planprogrammet foreslås supplert med fagrapporter om geologi, geoteknikk og hydrologi. Disse
skal dokumentere om nytt vegtiltak kan utsette jernbanen for økt fare for flom, erosjons‐,
setning og eller skredskader, og beskrive eventuelle nødvendige risikoreduserende tiltak.
Hydrologisk rapport må omtale overvannshåndteringen og endringer i vassdrag og VA‐anlegg
oppstrøms for jernbanen.
‐ Planen må beskrive virkninger av nytt vegtiltak for jernbanens trafikksikkerhet, spesielt
trafikksikkerhet på og ved planoverganger. Løsning for sanering av jernbaneoverganger skal
vurderes.
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ROS‐analysen skal dokumentere om tiltak utsetter jernbanen for nye farer eller en økt
risikosituasjon. ROS‐analysen må belyse risiko‐ og sårbarhetsforhold som berører jernbanen i
områder med nærføring, og beskrive nødvendige risikoreduserende tiltak i jernbanens og
transportkorridorens omgivelser.
Bestemmelsene må stille krav om at fremkommelighet og sikkerhet for jernbanen under
anleggsarbeidet forutsettes dokumentert gjennom en RAMS‐analyse. Denne skal omhandle alle
områder der det er nærføring mellom veg og bane. RAMS‐analysen skal i tillegg til trafikkavvikling
omfatte ROS‐forhold knyttet til naturfare og fare for virksomhets‐ /trafikkulykker etc. i
anleggsfasen. Analysen skal inneha en tiltaksliste som beskriver aktuelle risikoreduserende tiltak,
gjennomføringstidspunkt og ansvar. RAMS‐analysen skal sendes til Bane NOR for gjennomsyn og
aksept i god tid før anleggsarbeidene starter opp.

Bane NOR som grunneier har følgende merknader
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.
Adkomst fra ny E6 inn til Trofors sentrum sørfra er tenkt lagt på østsiden av lokstallen. Det vil
påvirke vår adkomst til lokstallen. Det forutsettes at det i videre planarbeidet vurderes hvordan
denne atkomsten sikres.

Kommentar fra Statens vegvesen
Bane Nor er en svært viktig premissgiver, dataleverandør og samarbeidspartner for Statens vegvesen
når ny E6 skal bygges.
Til nå i prosessen har Statens vegvesen gjennomført flere møter med Bane NOR hvor tema har vært
planer rundt sporutvidelse ved Trofors stasjon, ledninger og kabler langs Bane NOR sin infrastruktur,
informasjon om viltpåkjørsler på jernbanestrekningen, informasjon om planlagte viltgjerder og
befaring av samtlige tunneler på strekningen. I tillegg er det planlagt en kartlegging/tilstandsvurdering
av bergskjæringer på jernbanen, samt et felles møte mellom Bane NOR og Statens vegvesen den 5. juni
2019 hvor man søker å oppnå en erfaringsoverføring i forhold til drift‐ og vedlikehold, samt vurderinger
knyttet til gjennomføring av anleggsdriften.
Videre fremover vil det fortløpende være nødvendig med tett dialog og avklaringer mellom Bane Nor
og Statens vegvesen slik at planfremdrift og anleggsgjennomføring kan gjennomføres på en effektiv og
trygg måte samtidig som interessene til Bane Nor blir ivaretatt. Da en slik prosess er dynamisk
(avhenger av hva vi finner ut ved f.eks. kartlegging av jernbanetunneler og eksisterende skjæringer på
jernbanen) ønsker vi ikke at det skal settes inn en egen prosess for samhandling i planprogrammet.
Planbeskrivelsen vil redegjøre for planens konsekvenser for jernbanen. Beskrivelsen skal blant annet
redegjøre for punkter med nærføring og kryssing av ny veg/jernbane i permanent situasjon og i
anleggsfase, samt midlertidig omlegging av jernbanespor. Forhold knyttet til geologi, geoteknikk og
hydrologi vil også bli presentert som en del av planbeskrivelsen og oversendt Bane NOR straks
fagrapportene foreligger.
Statens vegvesen er også meget positiv til at Bane NOR og Statens vegvesen i fellesskap kan
gjennomføre en ROS‐analyse for denne strekningen.
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Høringsuttalelse fra Nordland fylkeskommune
Saken gjelder ny oppstart av detaljregulering av parsellen Svenningelv – Lien på E 6 i Grane
kommune. Tidligere vedtatt plan er av flere årsaker ikke lenger aktuell å følge. Dette innebærer at
traseen i hovedsak nå skal legges vest for jernbanelinja i stedet for på østsida mellom linja og
Svenningelva/Vefsna. Ny reguleringsplan medfører også at deler av de planene som alt er vedtatt
skal oppheves. Det er kommunens vurdering at planene utløser krav om konsekvensutredning med
planprogram.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan‐ og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill.
Forholdet til regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare
mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og
viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier:
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av
arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og
landskapselementer.
c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag
for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og
opplevelsesarena.
p) Ved nybygging og endringer og utbedringer av vei og bane skal det iverksettes
tiltak som reduserer faren for påkjørsler av vilt og rein.

Ny E6 skal bygges etter en standard som åpner for hastigheter opp til 90 km/t. Det er
registrert en del påkjørsler av hjortevilt i det aktuelle området i de siste årene, og i Grane er det
generelt svært mange elg som blir påkjørt langs vei og bane. Den nye veien vil ha langt bedre
siktforhold enn dagens E6, noe som gir vegfarende muligheter for lengre reaksjonstid i møte med elg
langs veibanen. Høyere hastighet har motsatt virkning.
Fylkeskommunen ber Statens vegvesen vurdere avbøtende tiltak for å redusere faren for
viltpåkjørsler, f.eks. viltgjerder, skilting og/eller redusert tillatt hastighet. Den ca. 2 km lange tunnelen
som er planlagt fra Stengvassbekken og sørover kan fungere som viltovergang.
Det er da avgjørende for overgangens virkning, at den suppleres med ledegjerder, m.m. for å få viltet
til å krysse linja i størst mulig grad her.
De fleste registrerte viltpåkjørsler de siste 9 årene har imidlertid skjedd langs jernbanelinja lenger
nord (mellom Stengvassbekken og ny kryssing av Vefsna). Det er grunn til å frykte at dette også vil
gjelde for ny vegtrasé. Vi ber derfor Statens vegvesen om å vurdere nøye om det kan settes inn tiltak
for å redusere antall påkjørsler på denne strekningen. Det er ønskelig at tiltak samordnes med Bane
NOR.
Konsekvensutredning
Foreløpig planprogram inneholder en omfattende liste over aktuelle utredningstemaer. I oversikten
finner vi imidlertid ikke at hensynet til hjorteviltet er nevnt. Vi ber derfor om at dette tas inn i
konsekvensutredningen og at det gjerne vurderes i sammenheng med konsekvenser for reindriften.
Ellers er det slik at noen utredningstemaer er belyst i tidligere stadier av planene og ikke trenger ny
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vurdering nå. Eventuelle nye utredninger og/eller undersøkelser på kulturminnefaglig grunnlag er
omtalt lenger ned.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt
viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal legges vekt
på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS‐analyser.
 Fylkeskommunen ber om at tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer,
reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid
vurderes.
 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer og
andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder der
barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan‐ og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer
god vannkvalitet.

Kulturminnefaglig innspill
Vi har tidligere vært kontaktet i sakens anledning og oversendte varsel om befaring av området
10.04.2019. Vedlagt vårt foreløpige innspill var budsjett for våre undersøkelser, som vi har mottatt
aksept for. Ytterligere innspill vil bli oversendt etter vår registrering

Kommentar fra Statens vegvesen
Fylkeskommunen viser til at det skjer mange viltpåkjørsler på jernbanelinjen mellom Stengvassbekken
og ny kryssing ved Vefsna og at det er grunn til å frykte at dette også vil gjelde ny vegtrase.
Fylkeskommunen ber derfor om at forholdet til hjortevilt tas inn i konsekvensutredningen og at det
gjerne vurderes i sammenheng med konsekvenser for reindrifta. Datagrunnlag fra Bane Nor og
informasjon fra grunneiere i området støtter fylkeskommunens vurderinger knyttet til viltpåkjørsler.
Som en del av konsekvensutredningen vil Statens vegvesen kartlegge hvor de sesongmessige trekkene
foregår.
Øvrige forhold som tas opp ivaretas som en del av den vanlige planleggingen.

6

Detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien
Vurdering av innkomne innspill – forslag til planprogram og varsel om planoppstart

Høringsuttalelse fra Sametinget
Vi viser til deres epost av 25.2.2019 og nylig telefonsamtale med arkeolog Tom Andre Edvardsen
v/ Statens Vegvesen.
I 2007 gjennomførte Sametinget befaringer knyttet til planene for ‘’E6 Brattåsen – Lien’’ i Grane
kommune.
Vi ser i dag ikke behov for ytterligere kulturminneundersøkelser i den reviderte plantrasé.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i marken.

Kommentar fra Statens vegvesen
Sametinget har gitt innspill om at man ikke ser behov for ytterligere kulturminneundersøkelser i den
reviderte plantrase. Foreslått utredning av samiske interesser tas således ut av planprogrammet.
Pålegg om stans i arbeidet dersom det kommer fram gjenstander eller andre levninger som viser
eldre aktivitet i området formidles videre til alle som skal utføre arbeid i marken.

Høringsuttalelse fra Direktoratet for mineralforvaltning
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 10. april 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.

Uttalelse fra DMF
Mineralske ressurser innenfor og ved planområdet
DMF ser positivt på at planprogrammet beskriver mineralske ressurser som
fagtema/utredningstema. I tillegg til nevnte Svenningdal sølvgruve berører
planområdet ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU)1 flere registrerte
forekomster av sand og grus.
1 https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Utredning av mineralske ressurser
DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om
konsekvensutredninger (2017), § 21. Utredningen bør derfor beskrive alle berørte
registrerte mineralske forekomster, og gjøre rede for hvilke eventuelle begrensninger
det nye vegprosjektet vil kunne medføre med tanke på fremtidig utvinning av disse
ressursene.
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Massehåndtering
DMF oppfordrer også til å utarbeide mål og handlingsplaner for massehåndteringen i
prosjektet;
‐ DMF oppfordrer til kartlegge tilgangen til byggeråstoff innenfor planområde, kommune og ellers
i regionen framfor å tilføre byggeråstoff med lang transportavstand
‐ Eventuelle overskuddsmasser med brukskvaliteter som byggeråstoff bør benyttes til bygge‐ og
istandsettingsprosjekter i nærområder/regionen, for å i størst mulig grad unngå permanent
deponering på land eller i sjø.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på
www.dirmin.no.

Kommentar fra Statens vegvesen
I planbeskrivelsen vil det bli laget en beskrivelse av registrerte mineralske forekomster og gjøres rede
for eventuelle begrensninger det nye vegprosjektet vil kunne medføre med tanke på fremtidig
utvinning av disse ressursene.

Høringsuttalelse fra Grane kommune
Kryssløsning fra E6 og innfartsvei til Trofors.
Grane kommune viser til Statens Vegvesens brev av 10.04.19 vedr. varsel om planoppstart for
detaljregulering og høring av planprogram for E6 Svenningelv – Lien.
Å få til en optimal kryss løsning for E6 inn til kommunesentret Trofors synes vanskelig.
Kommunestyret og andre interessenter er blitt orientert og fått presentert planer for alternativer fra
Statens vegvesen. Alternativet på vestsiden av Svenningelv, dette alternativet har flere utfordringer
som gjør det usikkert i forhold til forventninger og gjennomføring. Det er fortsatt et stykke fra
sentrum, avkjøringen og krysset er ikke særlig godt egnet for tungtrafikken, med bakgrunn i
stigningsforhold med mere. Det foreslåtte næringsareal blir litt bortgjemt og noe i bakevja. Beboere
langs traseen er ikke særlig positiv naturlig nok. Uavklart med hensyn til lokstallen for å komme forbi
med veien her. Det signaliseres at innfartsveien kun blir beregnet for personbil trafikk.
Grunnforholdene opp mot stasjonsplatået er usikre. Dette med mere gjør at kryssalternativet ved
Kvannhullet blir mer og mer aktuelt som kryssløsning fra E6 til kommunesentret Trofors. Det som
først ble presentert som avkjøring for tungtrafikk som skulle videre mot Hattfjelldal og til Trofors
sentrum samt Norgesvinduet må nå sees på som et alternativ for all trafikk og innfartsvei til
kommunesentret Trofors.
I samhandlingsmøtet mellom Grane kommune og GNU (Grane Næringsutvikling) 20 mai 2019 var
kryssløsning E6 til Trofors et punkt på agendaen.
Konklusjon var å gi et innspill på at slik vi sammenfatter alternativene synes en kryssløsning på
østsiden av Svenningelv ved Kvannhullet å være den beste og billigste løsningen.
Trafikksikkerhet:
I forhold til trafikksikkerhet og trafikkavvikling synes det som et bedre alternativ å samle trafikken i et
kryss enn å legge opp til to kryss med kort avstand mellom. Særlig da vi får en bro, tunell med relativt
stor stigningsgrad og forhold som tar oppmerksomhet rundt kryss og naturkvaliteter med mere.
8
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Næringsareal:
Mulighetene for å anlegge et næringsareal i tilknytning til kryssløsning ved Kvannhullet og videre
langs tilførselsveien mot Minde synes gode. Her forskutteres at man i reguleringsbestemmelsene
lemper på kravene i forhold til bygge avstand fra vei. Rydding slik at man får frie siktlinjer og estetikk
samt god skilting vil kompensere for stigning på E6 sørover og bru og videre tunell nordover på E6.
Tunell masser til oppfylling vil her kunne brukes like greit på øst som vest siden av Svenningelv, så
fremt man planlegger slik at bruen gjøres klar tidlig. Planområdet bør utvides til å omfatte området
fra kryss Kvannhullet – Rv 73 v/gamle Bogfjellmo bru. Da vil planområdet være knyttet sammen med
eksisterende planområde.
Gang og sykkelvei:
Vi ønsker at det legges til rette for gang og sykkelvei fra Minde til Bogfjellmoen hvor den svinger av
og følger veien til gamle Bogfjellmo bru. Der vil man knyttes på gang og sykkelvei på andre siden av
Bogfjellmo bru mot kommunesentret og mot skolen, samt mot Grane bygdetun.
Økonomi, fremdrift:
Det sier seg selv at å bygge et kryss i stedet for to, samt utbedre en vei i stedet for å bygge en ny
tilførselsvei blir langt billigere. Det samme for gang og sykkelvei. For fremdriften vil et alternativ bety
enklere og raskere fremdrift enn å forholde seg til to.

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har til nå i prosessen fokusert på kryssløsning og næringsområde ved området
Vollen. På bakgrunn av innspill fra Grane kommune og dialog i møte med Nærings‐ og
naturforvaltningskomite i Grane kommune 28. mai 2019 vil Statens vegvesen utrede muligheter og
begrensninger knyttet til kryssløsning og næringsområde ved kryss Svebakken.
Når faktagrunnlag knyttet til begge alternativer er på plass og grov kostnadsvurdering er
gjennomført vil Statens vegvesen og Grane kommune vurdere videre prosess.

Høringsuttalelse fra Helgelandskraft
Viser til varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til offentlig høring
for E6 Svenningelv – Lien i Grane kommune.
Helgeland Kraft Nett AS har nettanlegg som ligger innenfor planområdet og som kan tenkes blir
berørt av planforslaget.
Vi forutsetter at disse blir ivaretatt i planarbeidet og ved gjennomføring av planen.

Kommentar fra Statens vegvesen
Gjennom planleggingen vil det bli avdekket om kabler/ledninger blir berørt av tiltakene.
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Høringsuttalelse fra eier av Gnr. 50/52, Gnr. 50/68 og Gnr 50/149
Vi viser til planprogram utlagt til offentlig høring den 11.04.19 og kart mottatt den
13.05.19 og har i denne forbindelse innspill og merknader til planprogram og planprosess.
Vår tilbakemelding gjelder eiendommene gnr/bnr. 50/62, gnr/bnr. 50/68 og gnr/bnr.
50/149, i Grane kommune, ofte omtalt som «eiendommene».
Merknader til prosessen
I innledningen til planprogrammet fremgår at det har vært avholdt dialogmøter med
grunneiere. Til dette må vi bemerke at Statens vegvesen inviterte oss til et møte
25/04‐2019 for å informere oss som grunneiere av 50/62, 50/68 og 50/149 om at det
var planlagt en ny veg gjennom vår eiendom, dette var først etter at vi hadde sendt
«klage» både til Grane kommune («kommunen») og Statens vegvesen
(«vegvesenet»). Da hadde vegvesenet allerede satt i gang forberedende arbeider på
vår eiendom.
Vi syns det er beklagelig at så viktig informasjon kommer så sent ut til berørte grunneiere.
Også med tanke på at 50/68 ble solgt og overtatt av ny eier så sent som 31/01‐
2019 syns vi at dette er informasjon som ny eier burde hatt , før beslutningen om
huskjøp skulle taes.
Vi opplever at prosessen har vært preget av lite åpenhet og medvirkning og tør hevde
at prosessen bryter med plan‐og bygningslovens grunnleggende forutsetninger. Vi
mener også at den måten man har tiltrådt eiendommene strider mot handlemåten man
forventer av en offentlig etat.
Innspill til planprogrammet
Våre merknader gjelder i hovedsak den planlagte adkomstveien opp til Trofors sentrum
der den berører våre eiendommer.
Kartet utsendt 13.05.19 viser at adkomstveien vil medføre store terreng og eiendomsinngrep
og dermed få store konsekvenser for våre eiendommer.
Av planprogrammet fremgår at Statens vegvesen ønsker at forskrift om konsekvensutredninger
legges til grunn og at planen konsekvensutredes. Planprogrammet, side 10 og 11 angir totalt 18 ulike
fag‐ og utredningstema. Konsekvenser for eksisterende eiendommer og boligbebyggelse inngår ikke i
disse tema.
For oss synes det som om planprogrammet bare legger opp til å utrede konsekvensene
for den nye E6 og at man ikke har vært opptatt av konsekvensene av adkomstvegen
opp til Trofors. Vi mener at dette er en betydelig mangel ved planprogrammet og at
man må utrede konsekvensene for våre eiendommer og boliger med bl.a. fokus på:
økt trafikk, støy/støv, tap av bolig‐og eiendomsverdi, tap av livskvalitet, tap av
næringsgrunnlag og visuelle forhold.
Nærmere om konsekvensene for eiendommene
En ny veg gjennom eiendommene vil medføre store terrengmessige inngrep med
sprengning og endring av terreng. Den nye adkomstveien må plasseres veldig høyt i
terrenget i forhold til eksisterende veg. Siden stigningen for den nye vegen vil starte
allerede syd for oss vil dette medføre mer trafikkstøy enn når veien går gjennom flate
områder .Vegen vil virke som en barrikade som er uheldig siden det hindrer bruk av
eiendommen. Den «spiser» opp det aller meste av vårt areal på oversiden av eksisterende
veg. Med vegen høgt i terrenget vil innsynet til boligene og særlig bolighuset på
50/149 bli mye større enn tidligere og vil være til stor sjenanse. Vi vil sannsynligvis
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ikke få frigitt areal fra eksisterende veg, siden det er planer om at den kanskje blir
framtidig gang og sykkelveg (Info fra møte mellom grunneiere og statens vegvesen av
25/4‐19) Vi kan i framtiden ikke bruke naturen i området slik vi gjør idag, fordi vi
mister eller får forringet tilgang til å komme over jernbanen ved overgangen utenfor
tunnelen og over ny adkomstvei . Dette er pr idag en turvei for oss som er veldig mye
i bruk.
Tap av arealer forringer/hindrer framtidig næringsutvikling i forbindelse med fiskeretten
i Svenningelva. Vi har pr i dag eiendom og skog på vestsiden av Vestersiveien.
Denne delen av eiendommen er viktig nå som vassdraget har blitt gjenåpnet for laksefiske.
Vi ønsker ikke å miste areal eller at arealet vårt blir inneklemt og oppspist, dette
gir innskrenkede muligheter for næringsutvikling og tapt eiendomsverdi.
Dagens veg er trafikkert stort sett bare av beboere langs strekningen og av turfolk som
dels kjører bil/sykkel forbi men også en god del gående. Dette gir en svært begrenset
trafikk. Her er ingen tungtrafikk.
En ny adkomstveg som skal føre trafikken inn mot Trofors sentrum vil få en helt annen
trafikkmengde enn det dagens veg har. Det vil bli trafikk hele døgnet, ikke bare
personbiler men en stor del av trafikken vil bli tungtrafikk. Vi mener det vil utgjøre en
stor ulempe og tap av livskvalitet for oss som bor tett inntil den planlagte adkomstvegen.
Til slutt vil vi si at, vi kjøpte denne eiendommen for å bosette oss på et fredelig sted,
etablere virksomhet med grunnlag i eiendommen og de bruksretter som eiendommen
har.
Øvrig innspill
Svenningelva: Vi som beboere ser erosjon og at det skjer forandring fra år til år. Dette
bekymrer oss. Vi ønsker å få utredet hvilke konsekvenser den nye brua over Svenningelva
får, særlig i flomperioder og ved isløp? Er det planer om elveforebygging langs
denne strekningen?
Jordvern: Av planprogrammet fremgår at temaet er lite aktuelt. Vi finner det nødvendig
å gjøre oppmerksom på at den planlagte adkomstvegen over eiendommen
50/62 legger beslag på dyrkbar jord av god kvalitet.
Oppsummering
Vi anmoder om at planen for ny adkomstvei til Trofors sentrum gjennom eiendommene
skrinlegges.
Om anmodningen ikke tas til følge ser vi ingen annen løsning enn å be om at planen
utvides til også å flytte eksisterende bolig på 50/149 til annet sted på 50/62 slik at den
kommer i større avstand fra veien.
Vi ønsker da å få erstatningsareal for det tapte areal for å ivareta fremtidig
næringsvirksomhet.
For å sikre adkomst til den vestre del av eiendommen krever vi kulvert under den nye
vegen.
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Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen er kjent med at berørte grunneiere ikke ønsker at det skal bygges en ny veg fra
Vollen og inn mot Trofors sentrum.
Da grunnboringer foregikk ble det satt opp markeringspinner uten å snakke med grunneiere først.
Dette skjedde som en svikt i våre rutiner og vegvesenet har beklaget hendelsen overfor grunneiere og
fått tillatelse til å gjennomføre boringer.
Forskrift om konsekvensutredninger er bygd opp på en slik måte at det kun er beslutningsrelevante
konsekvenser som skal inngå i utredningen. Tap av bolig‐ og eiendomsverdi, tap av livskvalitet, tap av
næringsgrunnlag og visuelle forhold er ikke beslutningsrelevant i forhold til om en slik adkomstveg vil
bli bygd eller ikke.
Forholdet til støy skal i henhold til Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442,
alltid kartlegges ved etablering av ny støyende virksomhet. For å kunne beregne støy vil også
trafikkmengde på en eventuell ny adkomstveg bli beregnet.
I forhold til Svenningelva vil Statens vegvesen som en del av planprosessen utrede flomsituasjon og
forholdet til isgang ved E6. En eventuell endring av erosjonsforhold som en følge av brupillarer i elva
vil også bli vurdert og ved behov vil erosjonsforebygging bli tatt med som en del av denne
reguleringsplanen.
I forhold til kommentar om jordvern bemerkes at dette arealet ikke fremkommer i AR5 kart som
dyrkbar jord av god kvalitet.
Ønske om innløsning av bolighus kan vi på nåværende tidspunkt ikke ta stilling til. Det er imidlertid
svært uvanlig at bolighus innløses ved etablering av en adkomstveg med en forholdsvis beskjeden
trafikkmengde.
Vegvesenet noterer seg også at grunneiere ønsker en adkomstløsning til den vestre delen av
eiendommen og vil komme tilbake til saken når det er avklart om adkomstvegen skal bygges. Det
vises i denne sammenheng til innspill fra Grane kommune.

Merknader fra eier av Jernbaneveien 7
Merknaden er vedlagt dette dokument.
Grunneier er skeptisk til en ny adkomstveg mellom Jernbaneveien 7 og Lokstallen siden det vil føre til
støv og støyproblemer.
Grunneier mener det beste er hvis tilførselsvei til Trofors kommer via kryss ved Svebakken og
deretter via Rv. 73/Fv. 73. Dersom det bygges en ny adkomstveg mellom Jernbaneveien 7 og
Lokstallen mener grunneier at det må settes opp støy og støvskjerming, samt at fartsgrense må
settes til 30 km/t.
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Kommentar fra Statens vegvesen
Til orientering vurderer Statens vegvesen to ulike veger fra Vollen og inn mot Trofors sentrum hvorav
grunneier har sett den ene. (Den andre løsningen er en oppgradering av eksisterende Vestersivegen).
Forholdet til støy skal i henhold til Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442,
alltid kartlegges ved etablering av ny støyende virksomhet. For å kunne beregne støy vil også
trafikkmengde på en eventuell ny adkomstveg bli beregnet.
Det er foreløpig for tidlig i prosessen til at vi kan si noe om fartsgrenser på en tilførselsveg

Merknader fra eiere av Gnr. 50/1 og 50/2
Eiere av Gnr. 50/1 og 50/2 har sendt inn en merknad da vi startet planarbeidet og en merknad i
forbindelse med «varsel om planoppstart og utlegging av planprogram». Begge innsendelsene er tatt
med som innspill.

Viser til møtet på Trofors 18.02.19, hvor vi ble oppfordret til å komme med innspill tidlig i prosessen.
Nedenfor følger innspill for begge ovennevnte eiendommer.
Tallhenvisninger er hentet fra tilsendt kartmateriale fra Statens vegvesen «E6 Svenningelv‐Lien linje
14200», og angir omtrentlig hvor på kartet det er vi viser til.
50/2
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas.
Samtlige traktorveien som blir avskåret når ny E6 bygges, må ivaretas ved at adkomsten som
de aktuelle skogsvegene har betjent blir erstattet. Traktorvegen til Langvatnet (9950) er et
eksempel på dette. Det må også vurderes en tømmerlomme langs E6 i dette område.
2. Hensyn til dyr på utmarksbeite.
Området som ny E6 nå skal bygges i, har gode kvaliteter som utmarksbeite. Dette beitet blir
nå delt i to av den nye veien. Det vil være nødvendig med passasje for dyr under E6 (kulvert).
Et eksempel på en slik passasje vil være etter gammel vei til Stengevatnet (9100). Nøyaktig
plassering av kulvert må man komme tilbake til.
I tillegg vil det være nødvendig med gjerding langs ny E6 for å holde dyr på utmarksbeite
borte fra veien.
3. Bruk av vassdrag.
Viser til Reguleringsplan Id 1825‐2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6‐bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen.
4. «Kleppenvegens» passasje under ny E6
Der «Kleppenvegen» skal passere under ny E6 (9550), er det viktig at både dagens og
fremtidens behov for skogsdrift ivaretas. Det betyr at det m være mulig å passere her med
nødvendig utstyr for skogsdrift, herunder også tømmerbil. Denne veistrekningen er bygd som
vegklasse 3 landbruksbilvei.
5. Privat veg Kumobakken‐Kleppen
Det stilles spørsmål om den private vegen fom Kumobakken skal brukes av entreprenører
under anlegget? Dersom dette er tilfellet må det gjøres avtaler om vedlikehold av veg og bru,
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samt istandsetting av disse etter anleggsslutt, og ivaretakelse av ferister i forkant av at vegen
tas i bruk.
6. Inngjerding av gruveganger
Svenningåsen har i dag en rekke gamle gruveganger som er gjerdet inn. Disse inngjerdingene
må ivareta både under og etter anleggsperioden.
7. Deponi
Er det planlagt deponi på eiendommen?
8. Viltgjerder
Er det planlagt vilgjerder på denne strekningen?

50/1
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas.
Dette gjelder spesielt skogsbilveien til Iåsmoen (5800).
2. Viltgjerde
I forrige reguleringsplan var det planlagt viltgjerde lang E6 på Vollen. For å begrense
viltpåkjørsler i området, bør dette videreføres også i den nye reguleringsplanen.
3. Bruk av vassdrag
Viser til Reguleringsplan Id 1825‐2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6‐bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen.
4. Deponi
Planlegges det deponi på eiendommen?
5. Avkjøring og kryssløsninger på Vollen.
Dette er et område hvor det planlegges store inngrep på vår eiendom. Vi har fra Statens
vegvesen fått bekreftet at Grane kommune har lagt frem planer for dette arealet, men som
grunneiere er vi ikke informert om dette fra kommunen. Vi ser oss derfor nødt til å komme
tilbake til dette område når vi har fått nødvendig informasjon fra kommunen.
Felles for begge eiendommene.
For begge eiendommen vil det være behov for befaring i barmarksesongen, særlig for å få sett på
gode løsninger for å ivareta adkomst til utmark. Etter en slik befaring vil det være behov for å komme
med ytterligere innspill.
Planene som nå foreligger vil føre til store inngrep på eiendommene. Vi ønsker derfor en
redegjørelse fra Statens vegvesen omkring våre muligheter for benytte oss av advokathjelp.

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ Innspill 2‐‐‐‐‐‐‐‐
Innspill til varsel om planoppstart detaljregulering av planprogram til offentlig
høring for E6 Svenningelv‐Lien i Grane kommune
Viser til varsel om planoppstart detaljregulering av planprogram til offentlig høring for E6
Svenningelv‐Lien i Grane kommune.
I brev datert 28.03 stilte vi en rekke spørsmål som vi ennå ikke har fått skriftlig svar på. Vi har derfor
tatt utgangspunkt i ovennevnte brev. Tekst med rød skriftfarge er tilføyelser fra forrige brev.
Tallhenvisninger er hentet fra tilsendt kartmateriale fra Statens vegvesen «E6 Svenningelv‐Lien linje
14200», og angir omtrentlig hvor på kartet det er vi viser til.
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50/2
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas jmf forslag til planprogram
side 11.
Samtlige traktorveier som blir avskåret når ny E6 bygges, må ivaretas ved at adkomsten som
de aktuelle skogsvegene har betjent blir erstattet. Traktorvegen til Langvatnet (9950) er et
eksempel på dette. Det må også vurderes en tømmerlomme langs E6 i dette område. Et
alternativ for å sikre tilgangen til Langvassvegen er at det kan bygges en ny veg fra
«Kleppenvegen» som møter traktorvegen til Langvatnet. Se skisse nedenfor.

2. Hensyn til dyr på utmarksbeite.
Området som ny E6 nå skal bygges i, har gode kvaliteter som utmarksbeite. Dette beitet blir
nå delt i to av den nye veien. Det vil være nødvendig med passasje for dyr under E6 (kulvert).
Et eksempel på en slik passasje kan være etter gammel vei til Stengevatnet (9100). Nøyaktig
plassering av kulvert må man komme tilbake til.
I tillegg vil det være nødvendig med gjerding langs ny E6 for å holde dyr på utmarksbeite
borte fra veien.
3. Bruk av vassdrag.
Viser til Reguleringsplan Id 1825‐2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6‐bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen. Vedlegg 1 viser tekniske spesifikasjoner ved en
eventuell utbygging av Stengevasselva.
4. «Kleppenvegens» passasje under ny E6
Der «Kleppenvegen» skal passere under ny E6 (9550), er det viktig at både dagens og
fremtidens behov for skogsdrift ivaretas. Det betyr at det må være mulig å passere her med
nødvendig utstyr for skogsdrift, herunder også tømmerbil. Denne veistrekningen er bygd som
vegklasse 3 landbruksbilvei.
5. Privat veg Kumobakken‐Kleppen
Det stilles spørsmål om den private vegen fom Kumobakken skal brukes av entreprenører
under anlegget? Dersom dette er tilfellet må det gjøres avtaler om vedlikehold av veg og bru,
samt istandsetting av disse underveis og etter anleggsslutt. Ivaretakelse av ferister i forkant
av at vegen tas i bruk må også avtales.
6. Inngjerding av gruveganger
Svenningåsen har i dag en rekke gamle gruveganger som er gjerdet inn. Disse inngjerdingene
må ivareta både under og etter anleggsperioden.
7. Tilgang til eiendommen under anleggsperioden.
I forkant av anleggsperioden må det lages en plan for hvordan grunneier sikres tilgang til
eiendommen i den tiden anlegget varer.
8. Deponi
Er det planlagt deponi på eiendommen?
9. Viltgjerder
Er det planlagt vilgjerder på denne strekningen?
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50/1
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas jmf forslag til planprogram
side 11.
Dette gjelder spesielt skogsbilveien til Iåsmoen (5800) som går fra dagen Vestersiveg og over
jernbanen opp til en lunneplass. Tilsendte kart sier ingen ting om hvordan vi får tilgang til
denne vegen etter at ny E6 er ferdigstilt. Vi presiserer at det er behov for tilgang til denne
vegen, og at det må være en kryssløsning som er egnet også for tyngre kjøretøy (tømmerbil).
2. Viltgjerde
I forrige reguleringsplan var det planlagt viltgjerde lang E6 på Vollen. For å begrense
viltpåkjørsler i området, bør dette videreføres også i den nye reguleringsplanen.
3
3. Bruk av vassdrag
Viser til Reguleringsplan Id 1825‐2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6‐bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen. Vedlegg 1 viser tekniske spesifikasjoner ved en
eventuell utbygging av Stengevasselva.
4. Deponi
Planlegges det deponi på eiendommen?
5. Nye Vestersivegen.
Når «ny Vestersiveg» over Vollen bygges, er det viktig at den utformes slik at det er mulig å
kjøre av vegen med landbrukstraktor.
6. Tilgang til eiendommen under anleggsperioden.
I forkant av anleggsperioden må det lages en plan for hvordan grunneier sikres tilgang til
eiendommen i området Vollen/Iåsmoen under anleggsperioden.
Felles for begge eiendommene.
For begge eiendommen vil det være behov for befaring i barmarksesongen, særlig for å få sett på
gode løsninger for å ivareta adkomst til utmark. Etter en slik befaring vil det være behov for å komme
med ytterligere innspill.
Dersom den kommunale vegen gjennom Ner‐Svenningdalen skal brukes av entreprenører under
anleggsperioden, må Statens vegvesen redegjøre for hvilke tiltak som skal settes i verk for å ivareta
bomiljø, samt sikkerheten for bilister og myke trafikanter.
Planene som nå foreligger vil føre til store inngrep på eiendommene. Vi ønsker derfor en
redegjørelse fra Statens vegvesen omkring våre muligheter for å benytte oss av advokathjelp.

Kommentar fra Statens vegvesen
50/2

1. Statens vegvesen ser at formuleringen brukt i planprogrammet (eksisterende driftsveger
opprettholdes) ikke vil medføre riktighet for f.eks. driftsvei ved Valryggen. I tillegg er det
utfordringer tilknyttet enkelte traktorveier grunnet at ny E6 går i skjæring, på store fyllinger
eller ved at terrenget på oversiden av ny E6 er så bratt at avkjørsel ikke kan etableres. I
planprogrammet som sendes inn til kommunen er derfor formuleringen endret til «De mest
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2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

brukte driftsveiene opprettholdes. Adkomst til øvrige landbruksområder søkes ivaretatt
gjennom planprosessen». Forslag til løsninger vil bli diskutert med grunneiere.
Det vil bli etablert en kulvert dimensjonert for vogntog ved ca. profil 9560 som også dyr på
utmarksbeite kan benytte. Eventuell gjerding mot bufe langs E6 er et forhold som må tas opp
som en del av grunnervervsprosessen.
I Stengvassbekken har Statens vegvesen konkludert med at det skal bygges en bru.
Det vil bli etablert en kulvert dimensjonert for vogntog ved ca. profil 9560 slik at vegen kan
benyttes som i dag.
Statens vegvesen har varslet planoppstart også for området Kumobakken – Kleppen. Årsaken
er at dette arealet kan være en viktig innfallsport til veganlegget. Dersom vegsystemene blir
tatt i bruk vil de bli istandsatt.
Statens vegvesen vil i utgangspunktet berøre minst mulig areal tilknyttet de gamle
sølvgruvene. Dette skyldes både ønsker fra Nordland fylkeskommune og at det anleggsmessig
kan være en risiko forbundet med gruvesystemene. Inngjerding som blir berørt under
anleggsgjennomføringen vil bli sikret.
Statens vegvesen vil forsøke å tilrettelegge slik at grunneier får adkomst gjennom
anleggsområdet. Før anleggsstart vil det bli holdt et informasjonsmøte i fellesskap med
entreprenør slik at kontaktinformasjon, etc kan formidles.
Det er pr. nå ikke planlgt deponi på eiendommen. Vi har imidlertid på nåværende tidspunkt
ikke en fullstendig oversikt over masseregnskapet, medførende at det på et senere tidspunkt
kan bli foreslått deponi på eiendommen.
Trafikkmengde tilsier at det ikke skal settes opp viltgjerder på denne eiendommen. Det er
imidlertid for tidlig i prosessen til at vi kan konkludere.

50/1
1. Statens vegvesen ser at formuleringen brukt i planprogrammet (eksisterende driftsveger
opprettholdes) ikke vil medføre riktighet for f.eks. driftsvei ved Valryggen. I tillegg er det
utfordringer tilknyttet enkelte traktorveier grunnet at ny E6 går i skjæring, på store fyllinger
eller ved at terrenget på oversiden av ny E6 er så bratt at avkjørsel ikke kan etableres. I
planprogrammet som sendes inn til kommunen er derfor formuleringen endret til «De mest
brukte driftsveiene opprettholdes. Adkomst til øvrige landbruksområder søkes ivaretatt
gjennom planprosessen». Adkomst til Låsmoen (5800) foreslås opprettholdt direkte fra
Vestresivegen. Forslag til løsninger vil bli diskutert med grunneiere.
2. Trafikkmengde tilsier at det ikke skal settes opp viltgjerder på denne eiendommen. Det er
imidlertid for tidlig i prosessen til at vi kan konkludere.
3. I Stengvassbekken har Statens vegvesen konkludert med at det skal bygges en bru.
4. Det planlegges etablering av minst ett deponi på området. Plassering og utforming avhenger
av om det skal etableres et kryss og næringsområde på Vollen.
5. Grunneiere sikres adkomst via avkjørsler etablert direkte fra Vestersivegen. Forslag til
løsninger vil bli diskutert med grunneiere.
6. Området Vollen/Låsmoen/Vestersivegen må vurderes spesielt i forhold til sammenblanding
av ulike trafikantgrupper før anleggsstart. Grunneier står vanligvis i en særstilling slik at
han/hun sikres adkomst ved behov. Før anleggsstart vil det bli holdt et informasjonsmøte i
fellesskap med entreprenør slik at kontaktinformasjon, etc kan formidles.
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Felles for begge eiendommene
‐
‐

‐

Statens vegvesen har notert seg at det er ønskelig med en felles befaring og vil ta initiativ til en
slik befaring i barmarkssesongen.
Statens vegvesen har sett at det en noen utfordringer knyttet til bruk av kommunal veg i Ner‐
Svenningdal. Før eventuell bruk vil det bli gjort vurderinger knyttet til grunnforhold, eventuell
forsterkning av vegen, forholdet til myke trafikanter, osv.
Med bakgrunn i siste grunneiermøte har prosjektet sjekket ut om advokatbistand dekkes i
forbindelse med en reguleringsplanprosess. Tilbakemeldingen vi får er at Statens vegvesen ikke
dekker utgifter forbundet med advokatbistand i en reguleringsplanprosess. I
grunnervervsprosessen kan imidlertid advokatbistand bli dekket, jf. oreigningslovens §15.

Merknad fra eiere av Gnr. 41/1
Vi har følgende innspill til den foreløpige modell for vegtrase ved Valryggen ( linje 14200)
Vi mener at det må bygges en ny traktorvei opp til Moen.
VIser da til tegninger datert 15.3.2016 av Dagfinn Brekken.
Som sagt under møte, er det ønskelig med et bedre veikryss til Turmovegen, enn det som
presenteres i modellen.
Det må også avsattes plass til lagring av matjord under selve anleggstiden. Viser da til matjord som
ligger mellom låve og broanlegg.
Dette område skal brukes til riggområde under anleggstiden ,og tilbakeføres når vegprosjektet er
ferdig.

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har tidligere signalisert at det kan bli aktuelt å betale ut en erstatning for arealet på
Moen istedenfor å bygge en ny traktorveg. Årsaken er at kostnadene forbundet med å bygge en ny
traktorveg synes å være forholdsvis store for å nå tak i et såpass begrenset areal som Moen utgjør
(ca. 7 daa).
Gjennom dialog og innspill fra grunneiere er tidligere avkjørsel mellom E6 og Turmovegen endret til et
kryss. Krysset dimensjoneres for vogntog.
Statens vegvesen har så langt i prosessen ikke definert arealbehovet til midlertidige deponier og
riggområder. Da vi varslet planoppstart ble imidlertid planområdet noe utvidet i forhold til
eksisterende reguleringsplan slik at det skal bli tilstrekkelig plass til mellomlagring av f.eks. matjord.

Merknad fra eier av Gnr. 41/4 og Gnr. 41/5
Viser til kartskisse som ble sendt til meg angående adkomst til min eiendom 41/4 og 5 i Grane
kommune
I dag har jeg adkomst til eiendommen etter veg som går over 41/6 og 42/1, denne vegen ble i sin tid
bygget av eiendom 41/4 og 5 og 41/6 for adkomst og tømmertransport
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Slik som det er skissert i dag blir det en kortere gårdsveg for meg som jeg ser på som en fordel, men i
dag er det opparbeidet snuplass til tømmerbil ved planovergang og jeg har mulighet til å
Kunne legge tømmer inntil kommunal veg k 2501
Denne muligheten vil jeg bli fratatt slik som dere skisserer
Jeg må få mulighet til å få kunne levere tømmer slik som før, enten ved at det blir laget lunne
muligheter ved ny veg eller at det blir opparbeidet snuplass etter eksisterende gårdsveg
Jeg har et område på min eiendom som kan settes til disp for opparbeiding til snuplass, se kart:

Kommentar fra Statens vegvesen
Statens vegvesen noterer seg at merknadsinnsenderen er tilfreds med ny adkomstveg.
Mulig løsning for snuplass for tømmerbil tas også med videre i prosessen. Vi trenger imidlertid dialog
med eier av Gnr. 41/6 slik at eiendommene kan få en felles løsning.

Merknad fra eier av Jernbaneveien 10
I forbindelse med forslag til den nye tilførselsveien til Trofors sentrum, ønsker jeg at det
blir gjort tiltak med skjerming/skjermingsvegg mot øst/Jernbaneveien/boliger.

Kommentar fra Statens vegvesen
Til orientering vurderer Statens vegvesen to ulike veger fra Vollen og inn mot Trofors sentrum hvorav
grunneier har sett den ene. (Den andre løsningen er en oppgradering av eksisterende Vestersivegen).
Forholdet til støy skal i henhold til Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442,
alltid kartlegges ved etablering av ny støyende virksomhet. For å kunne beregne støy vil også
trafikkmengde på en eventuell ny adkomstveg bli beregnet.
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Endringer i planprogram etter høringsperiode:
‐
‐

‐
‐

Kartlegging av samiske kulturminner er tatt ut av planprogrammet.
Statens vegvesen ser at formuleringen brukt i planprogrammet (eksisterende driftsveger
opprettholdes) ikke vil medføre riktighet for f.eks. driftsvei ved Valryggen. I tillegg er det
utfordringer tilknyttet enkelte traktorveier grunnet at ny E6 går i skjæring, på store fyllinger
eller ved at terrenget på oversiden av ny E6 er så bratt at avkjørsel ikke kan etableres. I
planprogrammet som sendes inn til kommunen er derfor formuleringen endret til «De mest
brukte driftsveiene opprettholdes. Adkomst til øvrige landbruksområder søkes ivaretatt
gjennom planprosessen».
Kartlegging av sesongmessige trekk for hjortevilt (elg) tas inn i utredningen.
Konsekvenser for jernbanen tas inn i planprogrammet. Beskrivelsen skal blant annet
redegjøre for punkter med nærføring og kryssing av ny veg/jernbane i permanent situasjon
og i anleggsfase, samt midlertidig omlegging av jernbanespor. Forhold knyttet til geologi,
geoteknikk og hydrologi vil også bli presentert som en del av planbeskrivelsen og oversendt
Bane NOR straks fagrapportene foreligger.
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Grane kommune - Uttalelse til varsel om planoppstart og planprogram for detaljregulering
for E6 Svenningelv - Lien
Vi viser til brev datert 11.04.2019 vedrørende ovennevnte.
Varslet planområde omfatter en strekning av Nordlandsbanen. Nordlandsbanen trafikkeres av
person- og godstog, og er en viktig godsforbindelse mellom Oslo/Trondheim og Nord-Norge.
Planprosessen
Vi forutsetter dialog med Bane NOR i den videre planprosessen for at hensyn til jernbanen skal bli
ivaretatt, særlig punkter med nærføring eller kryssing av jernbanen. Vi nevner her spesielt
områdene Valryggen, Bergåsen tunnel og Finnåsmyra.
På grunn av planens kompleksitet i forholdet til jernbanen forutsetter vi at det legges opp til en
fremdrift som muliggjør nødvendige avklaringer mot jernbanen. Vi ønsker at planprogrammet
redegjør for hvordan og når i prosessen samhandling med Bane NOR tenkes gjennomført.
Vedrørende forhold som er knyttet til nærføring med jernbanen ønsker Bane NOR tilsendt
rapporter fra utredninger på et tidlig tidspunkt i planleggingen, slik at man får gjort tilstrekkelig
avklaringer før veglinje fastsettes.
Nærføring med og kryssing av jernbanen
Det må gjøres en vurdering av jernbanens sikkerhet og arealbehov i alle punkter hvor ny veg
kommer i nærføring med eller krysser jernbanen, eller kommer i berøring med jernbanens
infrastruktur herunder fyllinger. Det er viktig at planmaterialet på en tydelig måte viser alle områder
med nærføring og eventuelle konflikter mellom vegtiltaket og jernbanen, og at jernbanens behov for
tilstrekkelig areal til drift, vedlikehold og utvikling av sporet sikres. Jernbanen har også behov for
adkomst til banen for drift- og beredskapssituasjoner. Ny E6 kan ikke plasseres på en slik måte at
adkomstmulighetene til jernbanen med ikke-skinnegående trafikk reduseres.
Vi minner om at det innenfor avstand på 30 meter fra nærmeste spors midtlinje ikke kan utføres
tiltak uten tillatelse fra Bane NOR, jf. jernbanelovens § 10. Vi opplyser også om at Bane NOR kan
kreve sikringstiltak for tiltakshavers regning dersom det er nødvendig, uavhengig av avstand fra
spormidt.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i
vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging og i vårt tekniske regelverk. Vi

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

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

Bankgiro: 1503.74.00573
IBAN-nr.: NO4115037400537
BIC: DNBNOKK
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forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.

Naturfare
Anleggsarbeid, masseforflytning og endret arealbruk kan føre til økt fare for skader på
jernbaneinfrastrukturen forårsaket av flom, erosjon, setninger eller skred. Jernbanen har på
strekningen mellom Trofors stasjon og Eiterstraum stasjon vært utsatt for flere hendelser med
jordskred, steinsprang og masseutglidninger de siste år.
Ny E6 vil på det meste av strekningen ligge vest for og oppstrøms for jernbanen. Terrenget er bratt,
og mange bekker og sideelver krysser både jernbanen og trasé for ny veg. I følge NVE-atlas er det
registrert mindre kvikkleiresoner nær planområdet nord for Trofors. Langs strekningen ved
Finnåsmyra vil veg og jernbane gå omtrent parallelt, og vi kan få utfordringer knyttet til overvann.
Jernbanen har flere tunneler på strekningen. Det må gjøres en geologisk vurdering av om det må
gjøres tiltak i eksisterende jernbanetunneler før driving av vegtunnel kan starte.
I planleggingen av ny E6 ønsker vi utredet og vurdert hvordan tiltaket påvirker risikosituasjonen i
forhold til naturfarer på og ved jernbanen. Dersom det er behov for risikoreduserende tiltak ved
jernbanen må disse beskrives og det må sannsynliggjøres at tiltakene er gjennomførbare. Vi viser
her til krav til sikker byggegrunn, gitt i plan- og bygningsloven § 28-1 og kapittel 7 i TEK17.
Bane NOR vil være med å vurdere og komme med innspill til de forhold som berører jernbanen. Vi
ønsker oversendt rapporter for geologi, geoteknikk og hydrologi til gjennomsyn på et tidlig tidspunkt
i planarbeidet.
Trafikksikkerhet og planoverganger
Det er flere planoverganger innenfor eller nær planavgrensningen. Planoverganger er en
sikkerhetsrisiko, og er den vanligste årsaken til alvorlige ulykker langs jernbanen i Norge i dag.
Bane NOR ønsker ikke økt ferdsel over planoverganger. Dette må tas i betraktning i planlegging av
adkomster og omlegging av sideveger. Vi ber også om at det vurderes løsninger for nedleggelse
av planoverganger, da dette vil være et viktig trafikksikkerhetstiltak.
Anleggsperioden
I alle utredninger av tiltakets konsekvenser for jernbane ønsker vi at også situasjonen i
anleggsperioden for ny E6 belyses. Eventuelle ulemper må sikres med avbøtende tiltak, og dette
må skje i tett samråd med Bane NOR. Det kan ikke påregnes brudd for anleggsarbeidene, utenom
jernbanens egne planlagte brudd.
Planbestemmelsene må ivareta jernbanen ved arbeider som medfører sprenging. Vi minner om at
ved arbeider som medfører sprenging nær jernbanen, skal Bane NOR kontaktes før arbeidet
starter, for å avklare behov for sikring og dekning av kostnader. Statens vegvesen må dekke
kostander knyttet til disponering og hovedsikkerhetsvakt.
Tiltakshaver må legge stor vekt på å minimalisere eventuelle ulemper for togtrafikken og de
reisende. Eventuell søknad om sportilgang/sporbrudd må sendes Bane NOR i god tid på forhånd.
Vi viser her til Bane NORs rutiner for søknad om sportilgang/sporbrudd. Kontakt Bane NOR v/ Ann
Iren Bergdal.
ROS-analyse
ROS-analysen må belyse risiko- og sårbarhetsforhold som berører jernbanen. Analysen skal
dokumentere om tiltakene i reguleringsplanen utsetter jernbanen for økt risikosituasjon. I de tilfeller
ROS-analysen avdekker at sannsynlighet og konsekvens for jernbaneinteresser er såpass høy at
risikomatrisen viser gul eller rød faregrad, ønsker Bane NOR forelagt fagrapporter før planforslaget
legges ut til offentlig ettersyn.
ROS-analysen foreslås gjennomført som en prosess der transportaktører og eventuelt
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infrastruktureiere involveres. Bane og veg vil ligge som en felles transportkorridor, og
transportsystemets pålitelighet ved uønskede hendelser og ulykker må derfor vurderes helhetlig.

Viltgjerder
ROS-analysen må også utrede behov for viltgjerder. Nye tiltak skal ikke forverre situasjonen for vilt
i nærheten av jernbanen.
Krav til videre arbeid
-

-

-

-

-

Bane NORs eiendom må reguleres til baneformål i plankartet, og skal ikke benyttes til
andre formål enn jernbane med tilhørende anlegg og virksomhet.
Konsekvensutredningen må ha et kapittel som redegjør for planens konsekvenser for
jernbane. Utredningen må beskrive punkter med nærføring og kryssing av ny veg/
jernbane i permanent situasjon og i anleggsfasen. Eventuell omlegging av jernbanespor
skal også beskrives.
Planprogrammet foreslås supplert med fagrapporter om geologi, geoteknikk og hydrologi.
Disse skal dokumentere om nytt vegtiltak kan utsette jernbanen for økt fare for flom,
erosjons-, setning og eller skredskader, og beskrive eventuelle nødvendige
risikoreduserende tiltak. Hydrologisk rapport må omtale overvannshåndteringen og
endringer i vassdrag og VA-anlegg oppstrøms for jernbanen.
Planen må beskrive virkninger av nytt vegtiltak for jernbanens trafikksikkerhet, spesielt
trafikksikkerhet på og ved planoverganger. Løsning for sanering av jernbaneoverganger
skal vurderes.
ROS-analysen skal dokumentere om tiltak utsetter jernbanen for nye farer eller en økt
risikosituasjon. ROS-analysen må belyse risiko- og sårbarhetsforhold som berører
jernbanen i områder med nærføring, og beskrive nødvendige risikoreduserende tiltak i
jernbanens og transportkorridorens omgivelser.
Bestemmelsene må stille krav om at fremkommelighet og sikkerhet for jernbanen under
anleggsarbeidet forutsettes dokumentert gjennom en RAMS-analyse. Denne skal
omhandle alle områder der det er nærføring mellom veg og bane. RAMS-analysen skal i
tillegg til trafikkavvikling omfatte ROS-forhold knyttet til naturfare og fare for virksomhets/trafikkulykker etc. i anleggsfasen. Analysen skal inneha en tiltaksliste som beskriver
aktuelle risikoreduserende tiltak, gjennomføringstidspunkt og ansvar. RAMS-analysen skal
sendes til Bane NOR for gjennomsyn og aksept i god tid før anleggsarbeidene starter opp.

Bane NOR som grunneier har følgende merknader
I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.
Adkomst fra ny E6 inn til Trofors sentrum sørfra er tenkt lagt på østsiden av lokstallen. Det vil
påvirke vår adkomst til lokstallen. Det forutsettes at det i videre planarbeidet vurderes hvordan
denne atkomsten sikres.
Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
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Innspill ved planoppstart for ny detaljregulering av parsellen
Svenningelv - Lien av E 6 - Grane kommune
Saken gjelder ny oppstart av detaljregulering av parsellen Svenningelv – Lien på E 6 i
Grane kommune. Tidligere vedtatt plan er av flere årsaker ikke lenger aktuell å følge.
Dette innebærer at traseen i hovedsak nå skal legges vest for jernbanelinja i stedet for på
østsida mellom linja og Svenningelva/Vefsna. Ny reguleringsplan medfører også at deler
av de planene som alt er vedtatt skal oppheves. Det er kommunens vurdering at planene
utløser krav om konsekvensutredning med planprogram.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
innspill.
Forholdet til regionale interesser
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare
mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og
viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier:
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert
del av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og
landskapselementer.
c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag
for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena.
p) Ved nybygging og endringer og utbedringer av vei og bane skal det iverksettes
tiltak som reduserer faren for påkjørsler av vilt og rein.
Ny E6 skal bygges etter en standard som åpner for hastigheter opp til 90 km/t. Det er
registrert en del påkjørsler av hjortevilt i det aktuelle området i de siste årene, og i Grane
er det generelt svært mange elg som blir påkjørt langs vei og bane. Den nye veien vil ha
langt bedre siktforhold enn dagens E6, noe som gir vegfarende muligheter for lengre
reaksjonstid i møte med elg langs veibanen. Høyere hastighet har motsatt virkning.
Fylkeskommunen ber Statens vegvesen vurdere avbøtende tiltak for å redusere faren for
viltpåkjørsler, f.eks. viltgjerder, skilting og/eller redusert tillatt hastighet. Den ca. 2 km lange
tunnelen som er planlagt fra Stengvassbekken og sørover kan fungere som viltovergang.
Adresse

Besøksadresse

Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø
Moloveien 16

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no

Kultur, miljø og folkehelse

Plan og miljø
Håkon Renolen
Tlf: 75 65 05 46/ 91193162

Det er da avgjørende for overgangens virkning, at den suppleres med ledegjerder, m.m.
for å få viltet til å krysse linja i størst mulig grad her.
De fleste registrerte viltpåkjørsler de siste 9 årene har imidlertid skjedd langs jernbanelinja
lenger nord (mellom Stengvassbekken og ny kryssing av Vefsna). Det er grunn til å frykte
at dette også vil gjelde for ny vegtrasé. Vi ber derfor Statens vegvesen om å vurdere nøye
om det kan settes inn tiltak for å redusere antall påkjørsler på denne strekningen. Det er
ønskelig at tiltak samordnes med Bane NOR.
Konsekvensutredning
Foreløpig planprogram inneholder en omfattende liste over aktuelle utredningstemaer. I
oversikten finner vi imidlertid ikke at hensynet til hjorteviltet er nevnt. Vi ber derfor om at
dette tas inn i konsekvensutredningen og at det gjerne vurderes i sammenheng med
konsekvenser for reindriften.
Ellers er det slik at noen utredningstemaer er belyst i tidligere stadier av planene og ikke
trenger ny vurdering nå. Eventuelle nye utredninger og/eller undersøkelser på
kulturminnefaglig grunnlag er omtalt lenger ned.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er
spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur.
Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.
 Fylkeskommunen ber om at tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer,
reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør
alltid vurderes.
 Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til
lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge
sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en
særlig risiko for liv og helse.
 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i
prosessen.
 Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
 Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning
som sikrer god vannkvalitet.
Kulturminnefaglig innspill
Vi har tidligere vært kontaktet i sakens anledning og oversendte varsel om befaring av
området 10.04.2019. Vedlagt vårt foreløpige innspill var budsjett for våre undersøkelser,
som vi har mottatt aksept for.
Ytterligere innspill vil bli oversendt etter vår registrering.
Kulturminnefaglig vurdering: arkeolog Trine Johnson
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Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder for Plan og miljø
Håkon Renolen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Hovedmottakere:
Statens vegvesen

Postboks 8142 Dep

0033

OSLO

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Grane kommune
Sametinget

Postboks 1405
Industriveien 2
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8680
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BODØ
TROFORS
KARASJOK
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Påastesijjie/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

Bjørn Berg

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 40 27

Statens vegvesen
Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

AAMHTESE/SAK

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.

19/1113 - 3

19/11822

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO
24.04.2019

Uttalelse - Forespørsel om vurdering av behov for
kulturminneundersøkelser - Omregulering av E6 ved Lien i Trofors
sør til Svenningelv i Helgeland
Vi viser til deres epost av 25.2.2019 og nylig telefonsamtale med arkeolog Tom Andre Edvardsen
v/ Statens Vegvesen.
I 2007 gjennomførte Sametinget befaringer knyttet til planene for ‘’E6 Brattåsen – Lien’’ i Grane
kommune.
Vi ser i dag ikke behov for ytterligere kulturminneundersøkelser i den reviderte plantrasé.
Skulle det under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser eldre
aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. juni 1978
nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem
som skal utføre arbeidet i marken.

Heelsegh/Med hilsen

Thor-Andreas Basso
konst. fágajođiheaddji / fagleder

Bjørn Berg
seniorráđđeaddi/seniorrådgiver

Tjaatsege lea elektrovneles jååhkesjamme jïh seedtesåvva vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Åejviedåastoje / Hovedmottaker:
Statens vegvesen
Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune

Region Nord

8002

8048

BODØ

BODØ

Statens vegvesen Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

27.05.2019
19/02121-2

Uttalelse til varsel om planoppstart detaljregulering og utlegging
av planprogram til offentlig høring for E6 Svenningelv–Lien i Grane
kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N-7441 Trondheim
TELEFON + 47 73 90 46 00
E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO5376940505883
ORG .NR. NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR
TELEFON +47 79 02 12 92

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 10. april 2019.
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker.
Om planen
I desember 2010 ble kommunedelplan med konsekvensutredning for strekningen
Brattåsen – Lien i Grane kommune vedtatt. Deretter ble det utarbeidet en
detaljreguleringsplan for strekningen som ble vedtatt av Grane kommunestyre
12.06.2013. Oppdatert kunnskapsgrunnlag viser at grunnforholdene og kompleksiteten
på parsellen E6 Svenningelv – Lien medfører betydelig større inngrep i natur- og
kulturlandskap og vernet vassdrag enn det vedtatt reguleringsplan fra 2013 legger til
rette for. I tillegg er det påvist at fundamenteringsforhold for enkelte konstruksjoner
ved og over Nordlandsbanen er av en slik karakter at kompleksiteten knyttet til
bygging er betydelig.
Basert på Statens vegvesens egne vurderinger og innspill fra relevante parter foreslår
Statens vegvesen derfor at ny E6 i hovedsak skal bygges på vestsiden av jernbanen. En
konsekvens av dette er at det må utarbeide en ny reguleringsplan.

Uttalelse fra DMF
Mineralske ressurser innenfor og ved planområdet
DMF ser positivt på at planprogrammet beskriver mineralske ressurser som
fagtema/utredningstema. I tillegg til nevnte Svenningdal sølvgruve berører
planområdet ifølge Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) 1 flere registrerte
forekomster av sand og grus.
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https://www.ngu.no/emne/kartinnsyn

Utredning av mineralske ressurser
DMF minner om at mineralressurser er et eget utredningstema jf. Forskrift om
konsekvensutredninger (2017), § 21. Utredningen bør derfor beskrive alle berørte
registrerte mineralske forekomster, og gjøre rede for hvilke eventuelle begrensninger
det nye vegprosjektet vil kunne medføre med tanke på fremtidig utvinning av disse
ressursene.
Massehåndtering
DMF oppfordrer også til å utarbeide mål og handlingsplaner for massehåndteringen i
prosjektet;
 DMF oppfordrer til kartlegge tilgangen til byggeråstoff innenfor planområde,
kommune og ellers i regionen framfor å tilføre byggeråstoff med lang
transportavstand
 Eventuelle overskuddsmasser med brukskvaliteter som byggeråstoff bør
benyttes til bygge- og istandsettingsprosjekter i nærområder/regionen, for å i
størst mulig grad unngå permanent deponering på land eller i sjø.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no.

Vennlig hilsen

Ine Cecilie Mork Olsen

Åshild Grønlien Østmoe

seniorrådgiver

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe

Motta kere:
Sta tens vegvesen Region

Pos tboks 1403

8002 BODØ

nord
Kopi ti l:
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Grane kommune
Grane kommune
Deres ref.:

Vår ref.:
19/1995

Saksbehandler:
Bjørn Ivar Lamo, 75182223

Arkiv:

Dato:
24.05.2019

Statens Vegvesen Region Nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Kryssløsning fra E6 og innfartsvei til Trofors.
Grane kommune viser til Statens Vegvesens brev av 10.04.19 vedr. varsel om planoppstart for
detaljregulering og høring av planprogram for E6 Svenningelv – Lien.
Å få til en optimal kryss løsning for E6 inn til kommunesentret Trofors synes vanskelig.
Kommunestyret og andre interessenter er blitt orientert og fått presentert planer for alternativer fra
Statens vegvesen. Alternativet på vestsiden av Svenningelv, dette alternativet har flere utfordringer
som gjør det usikkert i forhold til forventninger og gjennomføring. Det er fortsatt et stykke fra
sentrum, avkjøringen og krysset er ikke særlig godt egnet for tungtrafikken, med bakgrunn i
stigningsforhold med mere. Det foreslåtte næringsareal blir litt bortgjemt og noe i bakevja. Beboere
langs traseen er ikke særlig positiv naturlig nok. Uavklart med hensyn til lokstallen for å komme forbi
med veien her. Det signaliseres at innfartsveien kun blir beregnet for personbil trafikk.
Grunnforholdene opp mot stasjonsplatået er usikre. Dette med mere gjør at kryssalternativet ved
Kvannhullet blir mer og mer aktuelt som kryssløsning fra E6 til kommunesentret Trofors. Det som
først ble presentert som avkjøring for tungtrafikk som skulle videre mot Hattfjelldal og til Trofors
sentrum samt Norgesvinduet må nå sees på som et alternativ for all trafikk og innfartsvei til
kommunesentret Trofors.
I samhandlingsmøtet mellom Grane kommune og GNU (Grane Næringsutvikling) 20 mai 2019 var
kryssløsning E6 til Trofors et punkt på agendaen.
Konklusjon var å gi et innspill på at slik vi sammenfatter alternativene synes en kryssløsning på
østsiden av Svenningelv ved Kvannhullet å være den beste og billigste løsningen.
Trafikksikkerhet:
I forhold til trafikksikkerhet og trafikkavvikling synes det som et bedre alternativ å samle trafikken i et
kryss enn å legge opp til to kryss med kort avstand mellom. Særlig da vi får en bro, tunell med relativt
stor stigningsgrad og forhold som tar oppmerksomhet rundt kryss og naturkvaliteter med mere.
Næringsareal:
Mulighetene for å anlegge et næringsareal i tilknytning til kryssløsning ved Kvannhullet og videre
langs tilførselsveien mot Minde synes gode. Her forskutteres at man i reguleringsbestemmelsene
lemper på kravene i forhold til bygge avstand fra vei. Rydding slik at man får frie siktlinjer og estetikk
samt god skilting vil kompensere for stigning på E6 sørover og bru og videre tunell nordover på E6.
Tunell masser til oppfylling vil her kunne brukes like greit på øst som vest siden av Svenningelv, så
fremt man planlegger slik at bruen gjøres klar tidlig. Planområdet bør utvides til å omfatte området
fra kryss Kvannhullet – Rv 73 v/gamle Bogfjellmo bru. Da vil planområdet være knyttet sammen med
eksisterende planområde.

Postadresse:
Industriveien 2
8680 Trofors

Besøksadresse:
Industriveien 2
8680 Trofors

Telefon:

75 18 22 00

E-post:

post@grane.kommune.no

Bank:
Org.nr.:
Internett:

4530 05 00491
940 643 112
www.grane.kommune.no

Gang og sykkelvei:
Vi ønsker at det legges til rette for gang og sykkelvei fra Minde til Bogfjellmoen hvor den svinger av
og følger veien til gamle Bogfjellmo bru. Der vil man knyttes på gang og sykkelvei på andre siden av
Bogfjellmo bru mot kommunesentret og mot skolen, samt mot Grane bygdetun.
Økonomi, fremdrift:
Det sier seg selv at å bygge et kryss i stedet for to, samt utbedre en vei i stedet for å bygge en ny
tilførselsvei blir langt billigere. Det samme for gang og sykkelvei. For fremdriften vi et alternativ bety
enklere og raskere fremdrift enn å forholde seg til to.

Med hilsen

Bjørn Ivar Lamo
Ordfører

Side 2 av 2

Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammarn 31
8012 BODØ

Mosjøen: 3.5.2019
Vår ref: 19-2801
Deres ref: 18/205068-8

Kommentar til varsel om oppstart av detaljregulering for E6 Svenningelv
– Lien i Grane kommune
-

Viser til varsel om oppstart av detaljregulering og utlegging av planprogram til offentlig høring
for E6 Svenningelv – Lien i Grane kommune.

Helgeland Kraft Nett AS har nettanlegg som ligger innenfor planområdet og som kan tenkes blir
berørt av planforslaget.
Vi forutsetter at disse blir ivaretatt i planarbeidet og ved gjennomføring av planen.

Med hilsen
Helgeland Kraft Nett AS

Hugo Lenningsvik
Saksbehandler

Helgeland Kraft Nett AS, postboks 702, 8654 Mosjøen / Telefon: 75 10 00 00
Org.nr. 917 424 799 MVA
firmapost@helgelandkraft.no / www.helgelandkraftnett.no

firmapost-nord@vegvesen.no
Statens vegvesen
Postboks 1403
8002 BODØ

lørdag 25. mai 2019

INNSPILL OG MERKNADER TIL PLANPROGRAM OG VARSEL OM
PLANOPPSTART FOR E6, STREKNINGEN SVENNINGELV – LIEN I
GRANE KOMMUNE
Vi viser til planprogram utlagt til offentlig høring den 11.04.19 og kart mottatt den
13.05.19 og har i denne forbindelse innspill og merknader til planprogram og planprosess.
Vår tilbakemelding gjelder eiendommene gnr/bnr. 50/62, gnr/bnr. 50/68 og gnr/bnr.
50/149, i Grane kommune, ofte omtalt som «eiendommene».
Merknader til prosessen
I innledningen til planprogrammet fremgår at det har vært avholdt dialogmøter med
grunneiere. Til dette må vi bemerke at Statens vegvesen inviterte oss til et møte
25/04-2019 for å informere oss som grunneiere av 50/62, 50/68 og 50/149 om at det
var planlagt en ny veg gjennom vår eiendom, dette var først etter at vi hadde sendt
«klage» både til Grane kommune («kommunen») og Statens vegvesen
(«vegvesenet»). Da hadde vegvesenet allerede satt i gang forberedende arbeider på
vår eiendom.
Vi syns det er beklagelig at så viktig informasjon kommer så sent ut til berørte grunneiere. Også med tanke på at 50/68 ble solgt og overtatt av ny eier så sent som 31/012019 syns vi at dette er informasjon som ny eier burde hatt , før beslutningen om
huskjøp skulle taes.
Vi opplever at prosessen har vært preget av lite åpenhet og medvirkning og tør hevde
at prosessen bryter med plan-og bygningslovens grunnleggende forutsetninger. Vi
mener også at den måten man har tiltrådt eiendommene strider mot handlemåten man
forventer av en offentlig etat.

Innspill til planprogrammet
Våre merknader gjelder i hovedsak den planlagte adkomstveien opp til Trofors sentrum der den berører våre eiendommer.
Kartet utsendt 13.05.19 viser at adkomstveien vil medføre store terreng og eiendomsinngrep og dermed få store konsekvenser for våre eiendommer.
Av planprogrammet fremgår at Statens vegvesen ønsker at forskrift om konsekvensutredninger legges til grunn og at planen konsekvensutredes. Planprogrammet, side
10 og 11 angir totalt 18 ulike fag- og utredningstema.

Konsekvenser for eksisterende eiendommer og boligbebyggelse inngår ikke i disse
tema.
For oss synes det som om planprogrammet bare legger opp til å utrede konsekvensene
for den nye E6 og at man ikke har vært opptatt av konsekvensene av adkomstvegen
opp til Trofors. Vi mener at dette er en betydelig mangel ved planprogrammet og at
man må utrede konsekvensene for våre eiendommer og boliger med bl.a. fokus på:
økt trafikk, støy/støv, tap av bolig-og eiendomsverdi, tap av livskvalitet, tap av
næringsgrunnlag og visuelle forhold.
Nærmere om konsekvensene for eiendommene
En ny veg gjennom eiendommene vil medføre store terrengmessige inngrep med
sprengning og endring av terreng. Den nye adkomstveien må plasseres veldig høyt i
terrenget i forhold til eksisterende veg. Siden stigningen for den nye vegen vil starte
allerede syd for oss vil dette medføre mer trafikkstøy enn når veien går gjennom flate
områder .Vegen vil virke som en barrikade som er uheldig siden det hindrer bruk av
eiendommen. Den «spiser» opp det aller meste av vårt areal på oversiden av eksisterende veg. Med vegen høgt i terrenget vil innsynet til boligene og særlig bolighuset på
50/149 bli mye større enn tidligere og vil være til stor sjenanse. Vi vil sannsynligvis
ikke få frigitt areal fra eksisterende veg, siden det er planer om at den kanskje blir
framtidig gang og sykkelveg (Info fra møte mellom grunneiere og statens vegvesen av
25/4-19) Vi kan i framtiden ikke bruke naturen i området slik vi gjør idag, fordi vi
mister eller får forringet tilgang til å komme over jernbanen ved overgangen utenfor
tunnelen og over ny adkomstvei . Dette er pr idag en turvei for oss som er veldig mye
i bruk.
Tap av arealer forringer/hindrer framtidig næringsutvikling i forbindelse med fiskeretten i Svenningelva. Vi har pr i dag eiendom og skog på vestsiden av Vestersiveien.
Denne delen av eiendommen er viktig nå som vassdraget har blitt gjenåpnet for laksefiske. Vi ønsker ikke å miste areal eller at arealet vårt blir inneklemt og oppspist, dette
gir innskrenkede muligheter for næringsutvikling og tapt eiendomsverdi.
Dagens veg er trafikkert stort sett bare av beboere langs strekningen og av turfolk som
dels kjører bil/sykkel forbi men også en god del gående. Dette gir en svært begrenset
trafikk. Her er ingen tungtrafikk.
En ny adkomstveg som skal føre trafikken inn mot Trofors sentrum vil få en helt annen trafikkmengde enn det dagens veg har. Det vil bli trafikk hele døgnet, ikke bare
personbiler men en stor del av trafikken vil bli tungtrafikk. Vi mener det vil utgjøre en
stor ulempe og tap av livskvalitet for oss som bor tett inntil den planlagte adkomstvegen.
Til slutt vil vi si at, vi kjøpte denne eiendommen for å bosette oss på et fredelig sted,
etablere virksomhet med grunnlag i eiendommen og de bruksretter som eiendommen
har.

Øvrig innspill
Svenningelva: Vi som beboere ser erosjon og at det skjer forandring fra år til år. Dette
bekymrer oss. Vi ønsker å få utredet hvilke konsekvenser den nye brua over Svenningelva får, særlig i flomperioder og ved isløp? Er det planer om elveforebygging langs
denne strekningen?
Jordvern: Av planprogrammet fremgår at temaet er lite aktuelt. Vi finner det nødvendig å gjøre oppmerksom på at den planlagte adkomstvegen over eiendommen
50/62 legger beslag på dyrkbar jord av god kvalitet.
Oppsummering
Vi anmoder om at planen for ny adkomstvei til Trofors sentrum gjennom eiendommene skrinlegges.
Om anmodningen ikke tas til følge ser vi ingen annen løsning enn å be om at planen
utvides til også å flytte eksisterende bolig på 50/149 til annet sted på 50/62 slik at den
kommer i større avstand fra veien.
Vi ønsker da å få erstatningsareal for det tapte areal for å ivareta fremtidig
næringsvirksomhet.
For å sikre adkomst til den vestre del av eiendommen krever vi kulvert under den nye
vegen.

Med vennlig hilsen

Åse Annie Arntsberg
Edmund Tuven
Eiere av gnr. 50 bnr. 62, 149

Manuel Tuven
Eier av gnr. 50 bnr.68

Til Statens Vegvesen
v/ Børge Steinmo Johansen

Nedre Svenningdal 28.03.19
Innspill fra gnr50/1 og 50/2
Viser til møtet på Trofors 18.02.19, hvor vi ble oppfordret til å komme med innspill tidlig i prosessen.
Nedenfor følger innspill for begge ovennevnte eiendommer.
Tallhenvisninger er hentet fra tilsendt kartmateriale fra Statens vegvesen «E6 Svenningelv-Lien linje
14200», og angir omtrentlig hvor på kartet det er vi viser til.
50/2
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas.
Samtlige traktorveien som blir avskåret når ny E6 bygges, må ivaretas ved at adkomsten som
de aktuelle skogsvegene har betjent blir erstattet. Traktorvegen til Langvatnet (9950) er et
eksempel på dette. Det må også vurderes en tømmerlomme langs E6 i dette område.
2. Hensyn til dyr på utmarksbeite.
Området som ny E6 nå skal bygges i, har gode kvaliteter som utmarksbeite. Dette beitet blir
nå delt i to av den nye veien. Det vil være nødvendig med passasje for dyr under E6 (kulvert).
Et eksempel på en slik passasje vil være etter gammel vei til Stengevatnet (9100). Nøyaktig
plassering av kulvert må man komme tilbake til.
I tillegg vil det være nødvendig med gjerding langs ny E6 for å holde dyr på utmarksbeite
borte fra veien.
3. Bruk av vassdrag.
Viser til Reguleringsplan Id 1825-2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6-bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen.
4. «Kleppenvegens» passasje under ny E6
Der «Kleppenvegen» skal passere under ny E6 (9550), er det viktig at både dagens og
fremtidens behov for skogsdrift ivaretas. Det betyr at det m være mulig å passere her med
nødvendig utstyr for skogsdrift, herunder også tømmerbil. Denne veistrekningen er bygd som
vegklasse 3 landbruksbilvei.
5. Privat veg Kumobakken-Kleppen
Det stilles spørsmål om den private vegen fom Kumobakken skal brukes av entreprenører
under anlegget? Dersom dette er tilfellet må det gjøres avtaler om vedlikehold av veg og bru,
samt istandsetting av disse etter anleggsslutt, og ivaretakelse av ferister i forkant av at vegen
tas i bruk.
6. Inngjerding av gruveganger
Svenningåsen har i dag en rekke gamle gruveganger som er gjerdet inn. Disse inngjerdingene
må ivareta både under og etter anleggsperioden.
7. Deponi
Er det planlagt deponi på eiendommen?
8. Viltgjerder
Er det planlagt vilgjerder på denne strekningen?
1

50/1
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas.
Dette gjelder spesielt skogsbilveien til Iåsmoen (5800).
2. Viltgjerde
I forrige reguleringsplan var det planlagt viltgjerde lang E6 på Vollen. For å begrense
viltpåkjørsler i området, bør dette videreføres også i den nye reguleringsplanen.
3. Bruk av vassdrag
Viser til Reguleringsplan Id 1825-2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6-bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen.
4. Deponi
Planlegges det deponi på eiendommen?
5. Avkjøring og kryssløsninger på Vollen.
Dette er et område hvor det planlegges store inngrep på vår eiendom. Vi har fra Statens
vegvesen fått bekreftet at Grane kommune har lagt frem planer for dette arealet, men som
grunneiere er vi ikke informert om dette fra kommunen. Vi ser oss derfor nødt til å komme
tilbake til dette område når vi har fått nødvendig informasjon fra kommunen.

Felles for begge eiendommene.
For begge eiendommen vil det være behov for befaring i barmarksesongen, særlig for å få sett på
gode løsninger for å ivareta adkomst til utmark. Etter en slik befaring vil det være behov for å komme
med ytterligere innspill.
Planene som nå foreligger vil føre til store inngrep på eiendommene. Vi ønsker derfor en
redegjørelse fra Statens vegvesen omkring våre muligheter for benytte oss av advokathjelp.

Mvh
Heidi Skar 50/2

Helge Valrygg og Berit Strømstad 50/1

2

Til Statens Vegvesen
v/ Børge Steinmo Johnsen

Nedre Svenningdal 23.05.19

Innspill til varsel om planoppstart detaljregulering av planprogram til offentlig
høring for E6 Svenningelv-Lien i Grane kommune
Viser til varsel om planoppstart detaljregulering av planprogram til offentlig høring for E6
Svenningelv-Lien i Grane kommune.
I brev datert 28.03 stilte vi en rekke spørsmål som vi ennå ikke har fått skriftlig svar på. Vi har derfor
tatt utgangspunkt i ovennevnte brev. Tekst med rød skriftfarge er tilføyelser fra forrige brev.
Tallhenvisninger er hentet fra tilsendt kartmateriale fra Statens vegvesen «E6 Svenningelv-Lien linje
14200», og angir omtrentlig hvor på kartet det er vi viser til.

50/2
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas jmf forslag til planprogram
side 11.
Samtlige traktorveier som blir avskåret når ny E6 bygges, må ivaretas ved at adkomsten som
de aktuelle skogsvegene har betjent blir erstattet. Traktorvegen til Langvatnet (9950) er et
eksempel på dette. Det må også vurderes en tømmerlomme langs E6 i dette område. Et
alternativ for å sikre tilgangen til Langvassvegen er at det kan bygges en ny veg fra
«Kleppenvegen» som møter traktorvegen til Langvatnet. Se skisse nedenfor.
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2. Hensyn til dyr på utmarksbeite.
Området som ny E6 nå skal bygges i, har gode kvaliteter som utmarksbeite. Dette beitet blir
nå delt i to av den nye veien. Det vil være nødvendig med passasje for dyr under E6 (kulvert).
Et eksempel på en slik passasje kan være etter gammel vei til Stengevatnet (9100). Nøyaktig
plassering av kulvert må man komme tilbake til.
I tillegg vil det være nødvendig med gjerding langs ny E6 for å holde dyr på utmarksbeite
borte fra veien.
3. Bruk av vassdrag.
Viser til Reguleringsplan Id 1825-2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6-bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen. Vedlegg 1 viser tekniske spesifikasjoner ved en
eventuell utbygging av Stengevasselva.
4. «Kleppenvegens» passasje under ny E6
Der «Kleppenvegen» skal passere under ny E6 (9550), er det viktig at både dagens og
fremtidens behov for skogsdrift ivaretas. Det betyr at det må være mulig å passere her med
nødvendig utstyr for skogsdrift, herunder også tømmerbil. Denne veistrekningen er bygd som
vegklasse 3 landbruksbilvei.
5. Privat veg Kumobakken-Kleppen
Det stilles spørsmål om den private vegen fom Kumobakken skal brukes av entreprenører
under anlegget? Dersom dette er tilfellet må det gjøres avtaler om vedlikehold av veg og bru,
samt istandsetting av disse underveis og etter anleggsslutt. Ivaretakelse av ferister i forkant
av at vegen tas i bruk må også avtales.
6. Inngjerding av gruveganger
Svenningåsen har i dag en rekke gamle gruveganger som er gjerdet inn. Disse inngjerdingene
må ivareta både under og etter anleggsperioden.
7. Tilgang til eiendommen under anleggsperioden.
I forkant av anleggsperioden må det lages en plan for hvordan grunneier sikres tilgang til
eiendommen i den tiden anlegget varer.
8. Deponi
Er det planlagt deponi på eiendommen?
9. Viltgjerder
Er det planlagt vilgjerder på denne strekningen?

50/1
1. Alle eksisterende traktorveger som blir avskåret må ivaretas jmf forslag til planprogram
side 11.
Dette gjelder spesielt skogsbilveien til Iåsmoen (5800) som går fra dagen Vestersiveg og over
jernbanen opp til en lunneplass. Tilsendte kart sier ingen ting om hvordan vi får tilgang til
denne vegen etter at ny E6 er ferdigstilt. Vi presiserer at det er behov for tilgang til denne
vegen, og at det må være en kryssløsning som er egnet også for tyngre kjøretøy (tømmerbil).
2. Viltgjerde
I forrige reguleringsplan var det planlagt viltgjerde lang E6 på Vollen. For å begrense
viltpåkjørsler i området, bør dette videreføres også i den nye reguleringsplanen.
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3. Bruk av vassdrag
Viser til Reguleringsplan Id 1825-2013 01 Plankart med bestemmelser, § 7.3
Stengevassbekken: «Vannrør i forbindelse med en eventuell framtidig godkjent
kraftutbygging av Stengevassbekken tillates anlagt under E6-bru». Bruk av vassdrag må tas
hensyn til også i den nye reguleringsplanen. Vedlegg 1 viser tekniske spesifikasjoner ved en
eventuell utbygging av Stengevasselva.
4. Deponi
Planlegges det deponi på eiendommen?
5. Nye Vestersivegen.
Når «ny Vestersiveg» over Vollen bygges, er det viktig at den utformes slik at det er mulig å
kjøre av vegen med landbrukstraktor.
6. Tilgang til eiendommen under anleggsperioden.
I forkant av anleggsperioden må det lages en plan for hvordan grunneier sikres tilgang til
eiendommen i området Vollen/Iåsmoen under anleggsperioden.

Felles for begge eiendommene.
For begge eiendommen vil det være behov for befaring i barmarksesongen, særlig for å få sett på
gode løsninger for å ivareta adkomst til utmark. Etter en slik befaring vil det være behov for å komme
med ytterligere innspill.
Dersom den kommunale vegen gjennom Ner-Svenningdalen skal brukes av entreprenører under
anleggsperioden, må Statens vegvesen redegjøre for hvilke tiltak som skal settes i verk for å ivareta
bomiljø, samt sikkerheten for bilister og myke trafikanter.
Planene som nå foreligger vil føre til store inngrep på eiendommene. Vi ønsker derfor en
redegjørelse fra Statens vegvesen omkring våre muligheter for å benytte oss av advokathjelp.

Mvh
Heidi Skar 50/2

Helge Valrygg og Berit Strømstad 50/1 og 4
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Vedlegg 1
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

gudmund forsmo <laksta@online.no>
4. mars 2019 20:14
Johnsen Børge
Re: Modell som viser foreløpig vegtrase

Hei!
Vi har følgende innspill til den foreløpige modell for vegtrase ved Valryggen ( linje 14200)
Vi mener at det må bygges en ny traktorvei opp til Moen.
VIser da til tegninger datert 15.3.2016 av Dagfinn Brekken.
Som sagt under møte, er det ønskelig med et bedre veikryss til Turmovegen, enn det som
presenteres i modellen.
Det må også avsattes plass til lagring av matjord under selve anleggstiden. Viser da til matjord som
ligger mellom låve og broanlegg.
Dette område skal brukes til riggområde under anleggstiden ,og tilbakeføres når vegprosjektet er
ferdig.
mvh Gudmund Forsmo.
> 27. feb. 2019 kl. 16:21 skrev Johnsen Børge <borge.johnsen@vegvesen.no>:
>
> <Modell - FORELØPIG.pdf>

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Stian Valrygg <valryg@frisurf.no>
28. mai 2019 13:58
Firmapost-nord
Fwd: VS: innspill til planprogram Brattås lien

-------- Opprinnelig melding --------

Emne:VS: innspill til planprogram Brattås lien
Dato:28.05.2019 13:55
Fra:Stian Valrygg <stian.valrygg@allskog.no>
Til:"Valryg, Stian(privat)" <valryg@frisurf.no>

Fra: Stian Valrygg
Sendt: tirsdag 28. mai 2019 13:55
Til: firmapost-nord@vegvesen.no.
Emne: VS: innspill til planprogram Brattås lien

Fra: Stian Valrygg
Sendt: tirsdag 28. mai 2019 13:51
Til: firmapost-nord@vegvesen.no.
Emne: innspill til planprogram Brattås lien

Hei

Viser til kartskisse som ble sendt til meg angående adkomst til min eiendom 41/4 og 5 i Grane kommune
I dag har jeg adkomst til eiendommen etter veg som går over 41/6 og 42/1, denne vegen ble i sin tid bygget av eiendom 41/4 og 5 og
41/6 for adkomst og tømmertransport
Slik som det er skissert i dag blir det en kortere gårdsveg for meg som jeg ser på som en fordel, men i dag er det opparbeidet snuplass
til tømmerbil ved planovergang og jeg har mulighet til å
Kunne legge tømmer inntil kommunal veg k 2501
Denne muligheten vil jeg bli fratatt slik som dere skisserer
Jeg må få mulighet til å få kunne levere tømmer slik som før, enten ved at det blir laget lunne muligheter ved ny veg eller at det blir
opparbeidet snuplass etter eksisterende gårdsveg
Jeg har et område på min eiendom som kan settes til disp for opparbeiding til snuplass, se kart:

Hilsen

Stian valrygg

From:
Sent:
To:
Subject:

GJERMUND JOHANSEN <gjerm-jo@online.no>
16. april 2019 21:32
Firmapost-nord
Tilførselsvei ny E6 Trofors sentrum.

Hei!
I forbindelse med forslag til den nye tilførselsveien til Trofors sentrum, ønsker jeg at det
blir gjort tiltak med skjerming/skjermingsvegg mot øst/Jernbaneveien/boliger.
Med hilsen
Gjermund S Johansen
Jernbaneveien 10
8680 TROFORS

Statens vegvesen
Region nord
Prosjektavdelingen
Postboks 1403 8002 BODØ
Tlf: (+47) 22073000
firmapost-nord@vegvesen.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

