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Forord 

Dette dokumentet er utarbeidet for å diskutere mulige samfunnsmessige og trafikale 
virkninger av at traseen for E6 Svenningelv-Lien flyttes vest for Nordlandsbanen, og at E6-
kryss på Mellommoen i gjeldende reguleringsplan fra 2013 utgår.  

Statens vegvesen ønsker at planprosessen for E6 skal være oversiktlig for Grane kommune 
og høringspartene. Derfor legges det opp til to trinn. 

Trinn 1:  

Statens vegvesen er i sluttfasen av å utarbeide forslag til ny reguleringsplan for E6 
Svenningelv – Lien. Reguleringsplanen for Trinn 1 omfatter ikke regulering av tiltak i sjølve 
tettstedet.    

Grane kommune har signalisert at de ønsker å regulere et næringsområde ved ny E6 som 
ledd i E6 Svenningelv-Lien. Dette dokumentet drøfter de to alternativene for nytt 
næringsområde, og virkningene hvert av dem kan ha for stedsutvikling og samordnet areal- 
og transportplanlegging 

Statens vegvesen tar sikte på snarlig vedtak av ny reguleringsplan for strekningen E6 
Svenningelv-Lien. Først etter at det foreligger reguleringsvedtak for ny E6-linje er det 
formelt klart for å fortsette bygging av parsellen nord for E6 Kapskarmo-Svenningelv.  

Trinn 2:  

Deretter planlegger Statens vegvesen å gjennomføre en prosess for å oppheve de deler av 
gjeldende plan fra 2013 som ikke lenger kan eller skal brukes.  

• 2013-planens E6-linje med tilhørende tiltak oppheves   
• Når det gjelder Trofors tettsted vil Statens vegvesen i dialog med Grane kommune 

gjennomgå hvilke tiltak i 2013-planen eller seinere detaljprosjektert eller utredet 
materiale, som bør tas med videre og inngå i en revidert reguleringsplan for tettstedet. 
Gjeldende regulering fra 2013 i tettstedet oppheves.  
 

Finansdepartementet har satt sterkt press på kostnadsstyring i offentlig sektor. Sluttføringen 
av Prosjekt E6 Helgeland har stramme økonomiske rammer. Alle vegprosjekter må ha ei 
såkalt kuttliste, og realisering av tiltak ut over primæroppdraget E6 vil ved overskridelser 
rammes først. 
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1 Innledning 

Det er ikke hverdagskost å flytte E6 til motsatt side av et dalføre, og et kommunesenter. 
Omlegging av infrastruktur er og har alltid vært en driver for samfunnsutviklingen innen: 

• Arealplanlegging (samordnet areal- og transportplanlegging) 
• Tettstedsutvikling og bygdeutvikling (attraktivitet som lokalsamfunn og reisemål) 
• Næringsvirksomhet (eksisterende og potensiale framover) 

Trofors er et godt eksempel på hvor styrende beliggenheten langs nasjonal hovedveg har 
vært for lokalsamfunnet. Hva framtiden i Grane vil bringe etter at E6 er lagt om avhenger 
også av en lang rekke ikke vegrelaterte faktorer. Alt fra nasjonal politikkutforming til lokale 
beslutninger. 

Rammen for vurderingene i dokumentet er: 

Å gi en vurdering av mulige samfunnsmessige 
og trafikale virkninger det nye planforslaget 
for E6 Svenningelv–Lien kan ha for Trofors 
tettsted og Granebygda  

Å sammenlikne nytt planforslag med 
virkningene av reguleringsplanen for E6 
vedtatt i 2013, som blir opphevet.  

Å peke på noen av de strategiske valgene for 
utvikling som Grane står overfor når E6-
trafikken flyttes til vestsiden av dalføret. 

1.1 Vedtatt veglinje for E6 Svenningelv-Lien (2013-planen) endres  

Problemstillingene som drøftes i dette dokumentet må ses i lys av årsakene til at Statens 
vegvesen har valgt å restarte prosessen og regulere parsell E6 Svenningelv – Lien på nytt: 

Oppdatert kunnskapsgrunnlag blant annet om grunnforhold viste seg å medføre betydelig 
større og negative inngrep i Trofors nære natur- og kulturlandskap, og i det nasjonale 
laksevassdraget Vefsna, enn det vedtatt reguleringsplan fra 2013 la til rette for. I tillegg viste 
det seg at fundamenteringsforhold for enkelte konstruksjoner ved/over Nordlandsbanen, 
blant annet ei E6-bru over jernbanen rett nord for Trofors sentrum, ville bli svært kompleks 
og innebære betydelige inngrep.  

Å ikke bygge etter 2013-planen gir altså en rekke positive virkninger. De omfattende 
negative virkningene for naturmiljø, kulturlandskap, bomiljø er falt bort. Dokumentet peker 
derfor på at ny E6-linje potensielt kan gi større utviklingspotensiale for lokalt næringsliv 
basert på natur- og kulturverdiene i Trofors og Grane, enn 2013-planen ga rom for.  

 

 

Hvordan legge brikkene riktig, 
slik at arealbruk, tettsteds- og 
bygdeutvikling og næringssatsing 
fremmer bolyst og støtter opp om 
«det gode liv i Grane»?  
 
Kan omlegging av E6 føre til 
nyorientering som øker Granes 
attraktivitet?  
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1.2 Nye nasjonale føringer for utvikling av overordnet vegnett 

Trofors ligger i møtet mellom E6 og mellomriksvegen rv. 73 mot Hattfjelldal og Sverige. Det 
har betydning for parsell E6 Svenningelv-Lien at premissene for planlegging og utvikling av 
det overordnede vegnettet har endret seg etter at forrige reguleringsplan ble vedtatt i 2013:  

 Nasjonal føring  
 

Vurdering av betydning for Trofors/ lokalsamfunnsutviklingen 
i Grane 

 Riksvegene skal bli mer effektive 
fjernveger 

 

1 Tilrettelegging for modulvogntog Det er i dag tillatt for modulvogntog på rv. 73 fra Sverige til 
Esso, og derfra inn til fabrikken på Trofors. For å få et 
sammenhengende system helt ut til nye E6 er det behov for 
godkjenning for modulvogntog også for strekningen Esso til 
Svebakken 

2 Færre direkte påkoplinger til riksvegkryss 
fra næringsområder 
 

Det må være gjennomtenkt og godt begrunnet om man skal få 
tillatelse til å relokalisere bedrifter til nyetablerte 
næringsområder ved hovedvegnettet 

 Mer nøkternhet er et krav. Samfunnsnytte 
skal vurderes opp mot kostnad 

 

3 Veglengde, bru- og tunnellengde slår 
sterkt ut på pris 

Det er hovedoppgaven «å bygge ny E6» som har nasjonal 
prioritet. Handlingsrommet for å realisere oppgradering av 
punkter eller strekninger på eksisterende lokalt vegnett som 
ledd i E6-prosjektet, er innskrenket   

4 For høy dimensjoneringsklasse gir store 
utslag.  

Henger sammen med punkt 3. I den grad noe må gjøres på rv. 
73 eller lokalt vegnett, skal samfunnsnytte prioriteres og 
løsninger som holder løpemeterprisen nede, velges 

5 Søk andre løsninger enn store 
investeringer 
• I by (og tettsted) kan mye løses ved f. 

eks lavere fart og oppmerkingstiltak 
• Ikke overdimensjonere eller velge 

fordyrende løsninger for sykkel 

Som vi skal se seinere dokumenterte stedsanalysene forut for 
2013-planen, at Trofors har trafikale utfordringer. Trofors sin 
topografi, E6 som barriere og stedets langstrakte 
utbyggingsmønster, har medført mye intern biltrafikk. Dette 
sammen med utformingen av vegnettet mellom vest og øst i 
tettstedet har over mange år gitt utfordringer mht. fartsnivå 
og trafikksikkerhet. Jamfør også Grane kommunes 
trafikksikkerhetsplan 

 Nullvekstmålet i byer og tettsteder  

6 I byområdene skal trafikkveksten for 
persontransport tas med 
kollektivtransport, sykkel og gange  
 

Kollektiv: På Trofors er lokal buss utenom skoleskyss innad i 
tettstedet lite aktuelt. MEN per i dag skysses elever fra 
sentrum til skolene fordi det ikke er trygt å krysse Trofors 
bru.  
Gang/ sykkel: Regulerte gangbru over Troforsen inngår ikke i 
ny reguleringsplan, men tilstrebes utført som del av E6-
utbyggingen. Det vil gi et sammenhengende gang-/ 
sykkeltilbud fra sentrum via Skolevegen til skolene som ligger 
i østre Trofors. Det kan bety av skoleskyss innad i tettstedet 
kan bli overflødig? 
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2 Overordnede problemstillinger – samfunnsmessige virkninger 

De overordnede problemstillingene som skal diskuteres i dette dokumentet er: 

Det finnes ikke noe enkelt svar på dette, og de overordnede problemstillingene berører 
mange ulike deltema. Et utvalg av disse diskuteres i de følgende kapitlene.  

Innledningsvis kan man kort oppsummert si følgende om punktene over: 

(1) At ulempene som gjennomgangstrafikken på E6 i dag representer - fartsnivået, 
støyen, ulykkesfaren og tungtrafikken, blir borte. Det blir vesentlig lavere 
årsdøgntrafikk på gamle E6 i Granebygda mellom Trofors og Lien, og i Trofors øst 
mellom Trixie og Esso. Trafikken vil i hovedsak være lokal. Det bli tryggere å være 
lokal trafikant på Trofors. Flere kan tørre å gå og sykle langs gamle E6 i Granebygda. 

At fordelene Trofors tettsted høster av at dagens E6 og krysset med rv.73 ligger midt 
i tettstedet, forsvinner. Lokale bedrifter som lever av kombinasjonen «drop-in» fra 
E6- og rv.73-trafikken, samt å betjene lokale kunder, får helt endrede vilkår. Både 
bensinstasjon og vegkro har derfor i mange år signalisert at når E6 flyttes, må de 
flytte etter. 

(2) At lokalsamfunnets opplevde ulemper av at Trofors sentrum ligger som en «satellitt» 
i forhold til hovedvegsystemet, fortsetter. 

I motsetning til i 2013-planen øker Trofors sentrum sin avstand til stamvegen E6 
betydelig, med de potensielle ulempene det kan ha for aktiviteten i sentrum. 

Ettersom nytt planforslag ikke inneholder 2013-planens kryss på Mellommoen vil 
derfor grunnleggende forutsetninger for planlegging og næringssatsing som Grane 
kommune og lokalsamfunnet har lagt til grunn i årene etter vedtakene av 
kommunedelplanen i 2010, og reguleringsplan fra 2013, falle helt eller delvis bort.   

 

  

Hvilke samfunnsmessige og trafikale virkninger kan det få for 
kommunesenteret Trofors og for resten av Granebygda: 

            (1) Når E6-trafikken blir borte fra dagens E6 øst for Vefsna? 
            (2) At traseen for E6 er betydelig endret i forhold til 2013-planen? 
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3 Lokalsamfunnet Grane – noen utviklingstrekk 

Grane kommune med sine 1469 innbyggere (2017) har mange sårbare trekk. Kilde: notat om 
utviklingstrekk, ressurser og kompetansesituasjon i Grane kommune: 

3.1 Befolkning og demografi  

• Utvikling perioden 2001-2015:  
o 9,1 % nedgang i folketallet siden 2001 
o Økende andel eldre og færre barn i alderen 0-5 (-29%) og 6-15 år (-11,4%) 

• Prognoser befolkningsutvikling fram mot 2028: 
o Indikasjon på reduksjon i folketallet på ca. 220 personer fram til 2028 
o Nedgang i antall ungdom og yrkesaktive 16-22 år (-30) og 23-66 år (-160) 
o Ungdom må reise bort fram Grane for å ta videregående utdanning. Bare et 

fåtall vender hjem igjen 
o Økt utgiftspress innen pleie og omsorg som følge av antatt økning av 

personer mellom 80-89 år (+40)  

3.2 Næringsvirksomhet  

• Generelle trekk – stabilt næringsliv, men sårbart: 
o Lite nyetablering 
o Norgesvindu – hjørnesteinsbedriften, driver i tøff konkurranse 
o Antall gårdsbruk går ned 
o En del småbedrifter som har vært stabile over år 
o To bedrifter; bensinstasjonen Esso og spisestedet Trixie overlever av 

kombinasjonen E6-trafikk og lokale kunder 
o Noen regionale arbeidsplasser knyttet til naturoppsyn og 

nasjonalparkforvaltning, og landbruksrådgiving 
• Reiseliv  

Status i en av de bransjene lokalsamfunnet sikter seg inn mot framover: 

o Kommunesenteret har ingen overnattingsbedrifter. Grane kommune viser på 
sine nettsider (oppdatert 2015) til tre campingplasser i noen km avstand fra 
Trofors  

o På «Airbnb» er det et treff ved søk på Trofors, Grane. Bolighus ca. 3 km fra 
Trofors sentrum 

o Via portalen til Visit Helgeland finner man ingen treff i Grane kommune eller 
på Trofors, innen kategoriene hotell, gjestehus, camping, hytter eller rom 

 

  

https://www.hemnes.kommune.no/getfile.php/3106831.2106.cabvtcfvwa/Notat+fra+Grane+kommune+-+fase+1.pdf
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4 Historikk – Trofors utvikling og stedsidentitet 

4.1 E6 – utbedring og utbyggingsplaner 

1975 - E6 i ny bru over Austervefsna fikk konsekvenser for arealutviklingen i Trofors østre  

 

Postkort fra 1980-tallet: I over 40 år, siden E6 ble bygget om og rettet ut gjennom tettstedet, har Trofors for de 
fleste forbipasserende vært et vegkryss med bensinstasjon og vegkro. Fra 1980-tallet ble E6 en del av 
lokalvegnettet på Trofors. Esso og motell ble bygget på Aspneset for å dra nytte av E6-trafikken  

1980-tallet E6-planer 

Siden 1980-tallet har ombygging av lengre strekninger av E6 forbi Trofors vært på 
tegnebrettet. Dette har vært krevende for lokalsamfunnet, og flere tidligere tilløp til E6-plan 
gjennom Grane-bygda har stoppet opp.  

4.2 Stedsutviklingsplaner 

Grane kommune har flere generasjoner med stedsutviklingprosesser bak seg. Synlighet og 
stedsidentitet har vært et gjentakende drøftingstema:  

1995 Stedsutviklingsplan for Trofors 

• Ressursene settes inn i sentrum. Realisering av «gatetun-miljø» og trafikksikring» 
• «…. skal satses maksimalt på å etablere en attraktiv fasade mot E6 og rv. 73 
• «Stopp-effekt!» 
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2008 Mulighetsstudie Trofors sentrum             (Kilde figur: Semesteroppgave NTNU) 

 
Sentrum ligger som en satellitt vest for Vefsna. I 2008 framstilte studenter visuelt hvordan 
de oppfattet sentrums rolle som «lett» opp det faktum at skoler og de største boligområdene 
ligger øst for elva. Slik er det fortsatt i 2019. 

4.3 Trofors i kommunedelplan 2010 og reguleringsplan vedtatt 2013 

I prosessen som ledet fram til at Grane kommune vedtok å flytte E6 til vestsiden av Trofors 
(KDP E6 Brattåsen – Lien), var det verken utredet hvilke konsekvenser beslutningen om kryss 
på Mellommoen ville ha for tettstedets arealutvikling, eller for det lokale transportmønsteret. 
I tillegg var trase’ for innfarten ikke bestemt. 

 
Helt siden kommunedelplanen ble vedtatt i 2010 har man i Grane kommune forberedt seg på at sentrum ville få 
gjennomgangstrafikk. KDP forutsatte at fylkesveg 73 skulle forlenges opp til nytt og nært kryss med E6 rett nord 
for sentrum. Tungtransport skulle gå via riksveg 73, som var forutsatt forlenget til Svebakken. 

 

Som forarbeid til 2013-planen ble det 
derfor gjennomført et godt dokumentert 
og fortsatt relevant stedsanalysearbeid 
«Vegvalg Trofors» med omfattende lokal 
medvirkning.  

 

Rapporten Vegvalg Trofors har fortsatt mye 
relevant stoff selv om 2013-planen legges bort. 
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Et sentralt mål med Vegvalg Trofors var å se tettstedets historiske utvikling og dets trafikk- 
og transportmønster i sammenheng. Det kunnskapsgrunnlaget som ble sammenfattet da, 
kan fortsatt danne basis for en felles forståelse av hvordan Trofors vokste fram, hva som er 
dagens utfordringer i tettstedet samt å gjøre det lettere å foreta gode valg for framtiden.  

  
Trofors sine utfordringer i 5 punkter: Oppsummeringen etter Vegvalg Trofors, med 2 folkemøter                          
i 2011, ga retning til reguleringsarbeidet. 
 

4.4 Omstilling etter 2013-planen - detaljprosjektering av tiltak  

I tiden etter reguleringsvedtaket i 2013 og i påvente av bevilgning til E6 Svenningelv-Lien, 
har det skjedd en rekke positive ting som har styrket Trofors sentrum.   

2013-planens forutsetninger og forventninger om 
endret trafikkmønster og styrking av sentrum har 
allerede gitt resultater 
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• Nasjonalparkforvaltningen har flyttet inn i stasjonsbygningen 
• Nasjonalparkstyrets besøksstrategi omhandler startsteder for turer i Lomsdal/Visten. 

Stavassdalen sør for Trofors er den innfallsporten som flest besøker per nå.  
• COOP har bygget om/ utvidet butikken i Trofors sentrum. De har investert og rustet 

seg opp som lokalt møtested 
• Grane innkjøpslag og Norsk landbruksrådgiving avd. Trofors har samlokalisert seg. 

Bygningen er bygget på og porter for varelevering er snudd slik at det er trafikalt sett 
ryddigere i området opp mot stasjonsområdet 

2013-planen inneholdt en rekke tiltak i Trofors tettsted, for at fv. 73 - «blindvegen» opp til 
sentrum og stasjonen - skulle være rustet til gjennomgangstrafikk.  

Statens vegvesen var godt i gang med prosjektering av E6-prosjektet, da det ble klart at 
prosjektusikkerheten og inngrepene som følge av grunnforholdene ville bli svært 
omfattende. Statens vegvesen valgte derfor å restarte prosjektet med ei helt ny E6-linje.  

Statens vegvesen legger til grunn at det nå ikke blir vesentlig endring eller økning i trafikken 
internt i tettstedet som følge av flytting av E6. Derfor vil de fleste tiltakene i Trofors tettsted 
ikke bli realisert som del i E6-prosjektet. 

Statens vegvesen rakk imidlertid å detaljprosjektere tiltakene i Trofors sentrum ferdig. Det 
kom opp mange spennende og fortsatt relevante løsninger. Mange av opprustningstiltakene, 
blant annet for arealene foran Trofors stasjon, kan modifiseres og forenkles om Grane 
kommune ønsker å realisere dem gjennom et sentrumsopprustningstiltak. Grane kommune 
kan om de vil, få overta prosjektert materiale for planlagte tiltak i hele Trofors tettsted.  

  

http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Lomsdal-Visten_dok/Bes%c3%b8ksforvaltning/Bes%c3%b8ksstrategi%20LomsdalVisten%20til%20h%c3%b8ring.pdf?epslanguage=no
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5 Trofors biltransportmønster i 2013 og nå. Hva med framtiden? 

5.1 De fleste jobber i sentrum og bor øst for elva – mye lokal bilkjøring 

Forarbeidene til 2013-planen dokumenterte de trafikale virkningene av det langstrakte 
tettstedet, delt av vassdraget og med krevende topografi. Dagens E6 med sin utforming og 
ÅDT er betydelig barriære i østre Trofors, både visuelt og for lokaltrafikken.  

Begge skolene ligger 
øst for Trofors bru, 
flesteparten av 
innbyggerne bor 
enda lenger fra 
sentrum, øst for 
dagens E6.  

 

 

Utklipp fra side 11 i 
rapporten VEGVALG 
TROFORS.  

 

 

Hovedtyngden av arbeidsplassene per 2019 er vest for elva. Det langstrakte 
utbyggingsmønsteret gir relativt sett et stort omfang av intern lokal biltrafikk.  

5.2 E6 som barriere  

Dagens E6 er en fysisk og visuell barriere i tettstedet. Utbyggingsmønsteret er tilpasset 
hovedvegnettet. Siden 1980-tallet har E6 og rv. 73-krysset mellom Trixie og Esso også 
fungert som del av lokalvegnettet. Restriksjoner mht. antall kryss på E6 har også ført til 
lange omveger for dem som kjører bil innad i østre Trofors (se illlustrasjon under).  

Det blir en lettelse og en helt ny hverdag i østre Trofors når daglig gjennomgangstrafikk på 
E6 (mange av dem tungtransport), blir borte. 

2013-planen med gjennomgående fv. 73 til et kryss rett nord for sentrum, ville medført at 
interntransporten i tettstedet ville bli vrengt. Sentrum ville få økt trafikk, som følge av 
gjennomgangstrafikk.  

I dette planforslaget flyttes krysset mellom rv. 73 og E6 2 km sørover til Svebakken. Dagens 
E6-bru og strekningen sørover fra Esso blir altså del av rv. 73. 
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Virkningen av ny foreslått E6-linje forventes ikke å endre den interne hverdagstransporten 
mellom øst og vest innad i tettstedet nevneverdig i forhold til i dag. Fylkesvegen inn mot 
sentrum vil som før, ha endepunkt ved jernbanestasjonen. Den blir ikke gjennomgående.  

  

 

Når ny E6 er bygget åpner det seg muligheter for å gjøre endringer som binder østre Trofors bedre sammen.      
I etterkant av vedtatt 2013-plan ble det prosjektert ferdig et T-kryss (rødt) vestover inn i kommunale Skolevegen 
mot samfunnshuset og storskolen.  

5.3 Østre Trofors – virkning av nytt helsetun og at E6 flyttes? 

Lokale planvedtak vil i årene framover påvirker interntransporten. Nytt helsetun er under 
bygging ved siden av fotballbanen på Stormoen, i det største boligfeltet øst for eksisterende 
E6. Dette vil uten tvil også bidra til å endre det lokale transportmønsteret. 

Reguleringsplan for E6 Svenningelv-Lien (Trinn 1- se forord) fjerner gjennomgangstrafikken 
på strekningen mellom Trixie og Esso. Statens vegvesen forutsetter at regulering av nytt 
næringsområde ved E6 ikke endrer interntrafikken øst-vest i tettstedet betydelig. 

Å følge opp reguleringsplan E6 Svenningelv-Lien med et Trinn 2, dvs. en prosess med å 
regulere og bygge det ferdigprosjekterte T-krysset inn i Skolevegen er å ta konsekvensen av 
at 1975-årgangen av E6 er blitt er en særs uheldig barriere innad i østre Trofors.  

Et T-kryss rydder opp i den viktigste trafikale ulempen av dagens E6 og reduserer omfanget 
av lokal bilkjøring og belastende kjøring gjennom nedre del av Skolevegen. Statens vegvesen 
vil tilstrebe å regulere og bygge nevnte ferdigprosjekterte T-kryss. Av hensyn til framdriften 
i E6-prosjektet, tas ikke krysset inn i planforslaget for E6-linja. 
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6 Sykling og gange på Trofors i 2013-planen. Hva skjer framover? 

Så vidt vi vet finnes ingen tellinger, men antakelig er det flest barn og unge som går og 
sykler i hverdagslivet, jfr. Barnetråkk på Trofors. Når det gjelder andelen voksne som sykler 
og går er det trolig i alle fall fire forhold som påvirker gå- og sykkelandelen på Trofors nå: 

• Interne avstander i tettstedet 
• E6 som fysisk, visuell og mental barriere 
• Høydeforskjeller og bebyggelse i etasjer 
• Trafikksikkerhet 

6.1 Interne avstander i tettstedet – reelle og mentale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen viser de interne avstandene i tettstedet. Dagens E6 har kun to kryss mellom Esso og Trixie. Voksne 
som bor på Stormoen og skal på trening i idrettshallen velger ofte omveien med bilen, selv om det er dobbelt så 
langt som å gå/ sykle.  Antakelig bidrar omvegen med bil fra Stormoen, ned til elva og opp igjen til at 
avstandene innad i østre Trofors mentalt oppleves som mye lenger enn det egentlig er. 

6.2 Stedsanalysens funn og forslag 

Det finnes i dag to planskilte kryssinger for gående/ syklende på tvers av dagens E6. Ei 
gangbru ved Trixie og en undergang lenger ned i bakken. Biltrafikken her vil bli vesentlig 
redusert når E6-trafikken forsvinner.  

Mulighetene for å sykle fra østre Trofors inn mot sentrum er i dag brukbart gode til tross for 
høydeforskjellene, og at det ikke er bygget et gang-/sykkeltilbud langs fv. 73. Stedsanalysen 
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pekte på at det finnes flere fredelige ruter i boliggatene, samt at gamle rv. 50 fortsetter opp 
mot storskolen i forlengelsen av brua fra Båfjellmoen. 

MEN–som vist på tidligere skisser er Skolevegenbakken opp (stiplet rød) belastet med en god 
del bilkjøring, t/r storskolen. Denne trafikken tiltok da idrettshallen ble bygget. Den lokale 
bilkjørekulturen medfører at opplevd trafikksikkerhet for de myke og minste trafikantene går 
ned. I Barnetråkk-kartleggingen kom det også fram at fylkesveg 73 oppleves som skummel.  

 

Rødfarget del av Skolevegen (stiplet) har relativt mye biltrafikk. Det mangler g/s-veg langs fv. 73 mellom Esso 
og Trofors bru. Med flytting av helsetunet vil det bli flere arbeidsplasser i østre Trofors. 

Gang-/sykkelveg langs fv. 73 har lenge vært et lokalt ønske. Den ble tatt inn som tiltak i 
2013-planen, fordi et E6-kryss på Mellommoen ville medføre gjennomgangstrafikk som 
økte ulempene og trafikkfaren for de myke trafikantene sammenliknet med nåsituasjonen. 
Disse forutsetningene er nå endret.  

Bortfall av krysset på Mellommoen betyr at det ikke lenger er en gjennomgående fylkesveg 
73 til E6. Statens vegvesen bygger derfor ikke g/s-vegen som del av E6-prosjektet. Grane 
kommune må vurdere om de ønsker g/s-vegen tatt inn i et Trinn 2 (se forordet). 

Statens vegvesen rakk å prosjektere gang/ sykkelveg ferdig, før 2013-planen ble lagt bort. 
Prosjektet viste seg å være mer komplekst enn antatt. Det ser ut til å bli svært kostbart å 
bygge separat gang/ sykkelveg mellom pumpehuset og Troforsen bru. Det skyldes dyr mur-
konstruksjon i nærheten av sykehjemmet der Skolevegen munner ut, samt at eksisterende 
drenssystem for fv. 73 og den kommunale pumpeledningen i tilfelle ville måtte bygges om.  
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Et tilleggsmoment i saken er at fra 1.1.2020 opphører sams vegadministrasjon og at 
fylkeskommunen om g/s-vegen en gang blir bygget får utvidet driftsansvar for fv. 73.  

Som vist under er det andre tiltak som kan fremme sykling og gange, som det kanskje vil 
vært minst like nyttig for Grane kommune å prioritere. 

6.3 Potensiale for sammenheng og tryggere nett for sykling og gange 

Som nevnt innledningsvis er føringene fra sentralt hold at det skal søkes etter kostnads-
effektive tiltak for å bedre lokale trafikkulemper og å øke gange og sykling. Med sin 
tettstedshistorie og sitt bilbaserte utbyggingsmønster må antakelig Grane kommune være 
ekstra oppmerksom på virkningene av sin egen arealpolitikk i årene framover. Fortsatt 
holdningsskapende arbeid knyttet til folkehelse og trafikksikkerhet er også viktig. Skal flere 
gå og sykle må drift som gagner de myke trafikantene, særlig vinterstid prioriteres høyt. Det 
er grunn til å anta at trenden med elektrifisering også vil gjøre seg gjeldende på Trofors. 
Kanskje blir det flere el-sykler å se, som gjør terrengforskjellene lettere å forsere? 

Statens vegvesen vil peke på to flaskehalser som bør løses i årene framover, og som kan 
bidra både til tryggere, mer attraktiv og økt gange og sykling: 

• Realisering av gang-/sykkelbrua over Troforsen 
• Direkte kryss inn i øvre etasje av Skoleveien ved barnehagen  

 

Det er vesentlig at Grane kommune har høyt fokus på at gatene mellom dagens sykehjem og E6 skal være 
fredelige boliggater. Særlig av hensyn til de yngste myke trafikantene bør kommunalt skiltvedtak som regulerer 
muligheten for gjennomkjøring i vestre del av Skoleveien (bakken opp forbi sykehjemmet) opprettholdes 



17 
 

Som nevnt i forordet. Sluttføring av Prosjekt E6 Helgeland har stramme økonomiske rammer. 
Realisering av tiltak ut over primæroppdraget E6 vil ved overskridelser rammes først. 

Statens vegvesen vil tilstrebe å bygge gang-/sykkelbru over Troforsen (prioritet 1) som ledd 
i E6-prosjektet, fordi det er det mest effektive tiltaket for vesentlig forbedring av forholdene 
for å gå og sykle mellom sentrum og østre Trofors.  

Dagens E6 skaper store ulemper i tettstedet. Statens vegvesen vurderer av utbedring av 
avlastet vegnett i form av nytt T-kryss inn i Skoleveien bør ha prioritet 2. Dette vil redusere 
omfanget av lokalt transportarbeid, og bedre både bomiljø og trafikksikkerheten for myke 
trafikanter i nedre og østre ende av Skolevegen.  

7 Virkninger for eksisterende næringsliv, tjenester og 
arbeidsplasser  

Innledningsvis i dokumentet ble en del demografiske fakta om Grane presentert. 
Næringslivet karakteriseres som stabilt, men samtidig sårbart for endring. Alle trender og 
utviklingstrekk samt nasjonal politikkutforming, dvs. faktorer som påvirker forholdene for å 
drive næringsvirksomhet har selvsagt også stor betydning for næringsaktørene på Trofors.  

Næringslivet sammen med offentlig/ privat tjenesteyting i små samfunn og små kommuner 
er ekstra sårbart for endring. Kommunesenterets vitalitet og rolle som «motor» i Grane 
avhenger av samlet tilgang til å arbeidsplasser lokalt.  

Alle små lokalsamfunn påvirkes særlig merkbart av de strukturendringer og reformer mange 
offentlige virksomheter står overfor. Vare- og tjenestetilbudet i mindre kommuner er i 
tillegg mer avhengig av både stå-på-viljen og det bedriftsøkonomiske fundamentet til 
enkeltpersonene som driver foretak. Både tjenesteyting og lokalt næringsliv har «færre bein 
å stå på», sammenliknet med byer og såkalt sentrale strøk.  

Handelslekkasje til Mosjøen og/eller tap av E6-kunder til steder langs E6 i Nord-Trøndelag 
er en reell trussel. For bygdene omkring, og for de som bor i kommunesenteret er det viktig 
at Trofors er «motor», som gjør det gode liv i Grane mulig. For kommende generasjoner kan 
et visst omfang av arbeidsplasser, butikker og tjenestetilbud være helt avgjørende for om 
Grane og Trofors anses å være et sted å flytte tilbake til. 

7.1 Norgesvindu 

Norgesvindu bruker i dag fylkesveg 73 fra E6 til sentrum, og kommunale veger for inn- og 
uttransport. At 2013-planen legges bort blir en endring i forhold til hva de har sett for seg 
siden 2013. Om krysset hadde blitt bygget rett nord for sentrum, ville inn- og uttransport til 
Norgesvindu med tunge kjøretøy, ha kort veg til E6 og transport med tunge kjøretøy kunne i 
hovedsak foregå uten å belaste trafikkmiljøet i Trofors sentrum. 

Strekningen fra Esso til fabrikken er godkjent for transport med modulvogntog i dag. Med 
bygging av gangbru over Troforsen mener Statens vegvesen at fylkesveg 73 som er dagens 
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transportåre inn til sentrum samt videre forbindelse via kommunal veg til fabrikken, fungerer 
godt nok for inn- og uttransport til fabrikken også i framtiden. 

7.2 Coop, Jern & bygg og Innkjøpslaget  

Disse tre er antakelig de viktigste av bedriftene som forsyner lokalsamfunnet med 
nødvendige varer og tjenester i dagliglivet. Det er en styrke for Trofors at disse tre alle ligger 
i sentrum vest for elva, og bedriftene drar antakelig også nytte av nærheten til hverandre. Er 
du i sentrum kan du ordne flere ting samtidig.  

I alle fall to av nevnte bedrifter har i de siste årene antakelig også styrket sin rolle. Etter at 
ICA la ned ble Coop igjen som eneste matbutikk. Coop har bygget om butikken og gjort grep 
for å styrke bedriftens rolle i lokalsamfunnet. Ombygging av Innkjøpslaget og 
samlokalisering av virksomheter rettet mot landbruk, styrker dette som tjenesteleverandør 
og møtested for landbruket. 

At 2013-planen med en fylkesveg 73 gjennomgående i sentrum fra Mellommoen til Esso 
legges bort, er en vesentlig endring. Lokale butikker vil i mindre grad kunne høste 
potensielle fordeler av typen «drop-in-besøk», eller helgehandel for folk som skal på hytta.  

Sentrum ventes å slippe de trafikale ulempene av gjennomgangstrafikk. Fylkesvegen med 
endepunkt på Trofors stasjon anses for å være i god nok stand og robust nok for å tåle 
dagens hovedsakelig lokalt skapte transportarbeid. Det er ikke lenger grunnlag for at E6-
prosjektet skal dekke kostnadene til øvrige strukturerende og trafikale opprustningstiltak av 
fylkesvegen i sentrum.  

Når det er sagt har prosjektert materiale for sentrum mange gode løsninger som fortsatt kan 
være relevante som del av kommunens fortsatte arbeid for å gjøre sentrum attraktivt. 

7.3 Vegrettet service- og tjenester 

Den mest åpenbare virkningen av å flytte E6-trafikken bort fra Trofors, er at de mest typiske 
representantene for vegrettet service- og tjenester Trixie og Esso, mister det 
kundegrunnlaget som dagens beliggenhet gir dem. Vegkroa som ligger godt synlig fra 
dagens E6 samt bensinstasjonen i krysset mellom rv. 73 og E6, ligger begge langt fra 
Trofors sentrum, men geografisk nesten midt i tettstedet.  
 
Virksomhetene med tilhørende arealbruk, tilbyr både lokalsamfunnet og forbipasserende 
nødvendige tjenester/ service. Et annet viktig moment er at de er lokale uformelle sosiale 
møtesteder. Blant annet for ungdom, som ikke kjører bil. Jamfør Barnetråkk-rapporten. 
 

7.4 Reiseliv, laksefiske, naturopplevelse 

Grane kommune er nasjonalparkkommune. En av innfallsportene til Lomsdal Visten 
nasjonalpark ligger i gangavstand fra jernbanestasjonen i sentrum. Kommunen har viktige 
reiselivsaktører som retter seg mot lakseelva Vefsna; Laksforsen og Vefsna lodge. 
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Nykommeren River north har base på Trofors. De tilbyr unike naturopplevelser som rafting, 
elvesnorkling i Vefsnavassdraget. 
 
At E6 gjennom Granebygda blir avlastet for trafikk og at 2013-planen med de samlede og 
omfattende inngrepene som fulgte av å bygge veg gjennom Nedre Svenningdal legges bort, 
er et stort pluss med tanke på fortsatt satsing på natur- og kulturbasert reiseliv.  
 
Det er positivt med tanke på reiselivssatsing at nytt forslag til E6 Svenningelv-Lien etablerer 
et kryss mellom ny E6 og Turmovegen like sør for Valryggen.  

7.5 Butikker og servicevirksomheter som sosiale møtesteder 

Til alle tider har lokalbutikken dekket flere behov. Man gjorde ærend, hørte nyheter og traff 
folk. Ombyggingen av Coop med en ubetjent kafedel, har styrket lokalbutikken i sentrum sin 
funksjon som sosialt møtested. Så fremt folk på Trofors støtter opp om matbutikken sin er 
det grunn til å tro at Coop’en vil fylle sin møtested-rolle også i framtiden. 

 
 
Trixie vegkro er et godt kjent blant veifarende, passelig for 
et middagsstopp og en hvil. Det er også lokalbefolkningens 
kafe, spisested og selskap- og møtelokaler. Sjåførbrakka på 
Esso er både stedet for en rask matbit for dem som har E6 
som arbeidsplass, og et uformelt møtested ikke minst for 
ungdom på Trofors  

Esso ble flyttet til nåværende beliggenhet i 
krysset mellom rv. 73 og E6, som direkte følge av 
at E6 ble rettet ut og flyttet fra Båfjellmobrua til 
nåværende bru over Austervefsna.  
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Spisestedet Trixie ble lokalisert ved det andre E6-krysset i tettstedet, av samme grunn. Skal 
Trofors i framtiden ha bensinstasjon og spisested er det trolig at de søker å flytte etter E6.  

8 Samordnet areal- og transportplanlegging på Trofors 

8.1 Beregnet trafikk for ny E6 og rv. 73 i 2040 

 

Trafikkbelastningen på ny E6 er relativt lav. Prognosen er en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 2150 
kjøretøy i timen 20 år etter åpningsåret. Tungtrafikkandelen på E6 er beregnet til 15%. Også 
prognosen for årsdøgntrafikken på riksveg 73 framgår av figuren over. Disse tallene er 
relevant trafikkgrunnlag dersom kommunalt næringsareal reguleres på Svebakken. 

Dersom næringsområdet lokaliseres til Vollen vil tallene endres noe. Det er selvfølgelig 
knyttet usikkerhet til forutsetningene som følger:  

• I kryss med kommunale Vestersivegen på Vollen antas det en ÅDT på ca. 700. Også her 
antas tungtrafikkandelen å ligge på ca. 15%, fordi det antas at tunge kjøretøy vil søke 
fasilitetene som tenkes lagt til næringsområdet.  

• Til grunn for prognosene for trafikktall ligger følgende virksomhet på næringsarealet: 
Oppstillingsplasser for 6 vogntog, vegkro, bensinstasjon og elbil-lading.  

• Av de 700 kjøretøyene som antas å trafikkere krysset med Vestersivegen, regner man 
med at 200 av disse flyttes fra krysset på Svebakken og til krysset på Vollen.  
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8.2 Statlige planretningslinjer 

I 2008 ble det vedtatt statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og 
transportplanlegging. Hensikten med retningslinjene var å sikre samspill mellom kommuner, 
stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder hele landet, og praktiseringen må tilpasses lokale forhold. I målene 
står det blant annet (vår utheving): 

«Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for 
verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, 
redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer» 

 

8.3 Alle lokaliseringsvalg påvirker framtidens interne transport  

Planretningslinjene over er ment å bygge opp under nullvekstmålet. Dette er en krevende 
øvelse for Grane kommune. Framveksten av tettstedet har resultert i et geografisk oppdelt 
og langstrakt utbyggingsmønster med tilhørende trafikale utfordringer. 

Oversatt til situasjonen på Trofors, betyr planretningslinjene som legger rammer for 
kommunen som planmyndighet, at nåværende og ønsket framtidig arealbruk forutsettes sett 
i sammenheng med transportsystemet (både på E6, fylkes- og kommunal veg). I dette ligger 
også vurderinger av virkninger for nettet for gående og syklende.  

Også små tettsteder må i lys av klimakrisen ta på alvor at personbiltrafikken internt i 
tettstedet ikke kan fortsette å øke. I stedet skal kommunene etterstrebe en utvikling der 
flere i hverdagen velger å forflytte seg med kroppen som motor.  

Det er vanskelig å spå hvordan interntrafikken i tettstedet kan komme til å påvirkes av nytt 
helsetun, men som vist tidligere i dokumentet vil tiltak i lokalvegnettet bedre mulighetene 
for å gå og sykle innad i tettstedet.  

Endret arealbruk og flytting av virksomhet må altså ikke skape nye eller forverre allerede 
eksisterende trafikale problemer, og bør heller ikke utilsiktet utløse behov for endring og 
oppgradering av vegnettet. 
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8.4 Sentrums avstandsulemper og virkninger av å flytte vegservice? 

 

Virkningen av endret trase for E6 Svenningelv-Lien medfører noen særs krevende 
avveininger og valg. Grane kommune har som ledd i E6-planen signalisert at de ønsker å 
etablere et næringsareal ved E6, flere km fra hhv. østre og vestre del av tettstedet.  

Som tidligere omtalt har stedsutvikling av Trofors i mange tiår vært en «balanseøvelse». 
Hvilken rolle og type funksjoner skal sentrum ved jernbanen vest for elven ha, veid opp mot 
at både E6 og hovedtyngden av nyere boliger samt begge skolene ligger i øst?  

Statens vegvesen har siden reguleringsprosessen ble restartet vært i dialog med Grane 
kommune som planmyndighet om de krevende avveiningene de står overfor. 

Hva bør være rammebetingelsene kommunen legger til grunn, og hva blir de potensielle 
virkningene av to så ulike alternativer:  

(1) Næringsområde i tilknytning til rv.73-krysset som uansett skal bygges på Svebakken, 
eller (2) Etablering av et ekstra kryss med adkomst til et næringsområde på Vollen? 

En tabell som sammenlikner ulike forhold de to alternative arealene, se kap. 8.5 
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Ny E6-trase (gul) krysser dalføret og Svenningelva på skrå, før den går inn i tunnel forbi Trofors. Krysset på 
Svebakken (rosa) blir uansett bygget.  Kryss på Vollen (blått) er kun aktuelt om kommunen går inn for å 
lokalisere næringsområde for vegservice vest for elva 

Om flytting av E6-relatert næringsaktivitet må til for at lokalsamfunnet skal beholde svært 
viktige tjeneste/servicetilbud og arbeidsplasser, hvilke strategiske valg står man overfor 
mht. kommunesenterets videre utvikling? Hva vil flytting og relokalisering av bedrifter bety 
for omfanget av det lokale transportarbeidet? Med bil, gange og sykkel. 

Det er to veger som leder sørover mot E6-traseen, på hver sin side av elva. Forskjellene er 
mange om man sammenlikner dem. Hvordan er tilstand og status på de to vegene? 

  

Vestersivegen er en lokal bygdeveg mot Svenningdal. Den har en geometri som gir naturlig lavt fartsnivå og 
trafikkbelastningen er liten. Derfor oppleves den som trygg av de yngste myke trafikantene (Jfr. Barnetråkk)  
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8.5 Tilstand / status for eksisterende veglenker til Svebakken og Vollen 

 Vestersivegen til Vollen og 
Svenningdal 

Dagens E6/ framtidig rv.73 til 
Svebakken 

Vegeier Grane kommune Staten 

Vegstandard Enfelts veg. Asfaltdekke gjennom 
boligområdene. Grus sørover 

Tofelts veg, dekkebredde 6-7 
meter. Gul midtstripe Riksveg 
som forutsettes godkjent for 
modulvogntog i ny situasjon 

Gjeldende fartsgrense/ 
fartsnivå 

30km/t gjennom boligområdene. Naturlig 
lavt fartsnivå avpasset etter 
vegstandarden. 

70 km/t 

Tilstand  Dårlig bæreevne i teleløsningen. Stedvis 
flomutsatt. Smal. Bratt stigning med sving, 
tett på bolighus samt utfordrende 
grunnforhold opp mot COOP 

«God nok» riksveg. Stort sett 
brukbar kurvatur, noen krevende 
punkter. Spredt bebyggelse 

Belysning Eldre anlegg til boligbebyggelsens slutt Eldre anlegg til 
boligbebyggelsens slutt 

Tilrettelagt for gående og 
syklende 

Nei Nei 

Egnethet for gående og 
syklende  

Lite biltrafikk og naturlig lavt fartsnivå. 
Mye brukt til tur og trim. Barn og ungdom 
har rapportert at de opplever vegen som 
trygg å ferdes på 

Ikke egnet i dag. Riksvegen er 
heller ikke egnet for helårlig bruk 
uten separat tilbud for gående 
og syklende etter omlegging av 
E6  

Leder veglenken i retning 
målpunkter for nærfriluftsliv 
sør for Trofors og/eller 
nasjonalpark? 

Ja.  Lokal badeplass på Vollen, og flere 
driftsveger opp i fjellet.                          
Ja.  Vestersivegen er i dag eneste 
forbindelse til Innfallsport Lomsdal/ 
Visten, med sti til Stavassdalen  

Ja. Lokalt utfartssted ved 
Svenningelvøra 

Nei.  

Kryss inngår i forslag til 
reguleringsplan for ny E6? 

I utgangspunktet nei. Det må godkjennes 
fravik fra vegnormalene om det skal 
etableres kryss på Vollen.  

Ja. Dagens kryss ved Esso, 
mellom nasjonalt hovedvegnett 
E6 og rv. 73 flyttes til Svebakken  

Avstand kryss E6/rv. 73   Ca. 3,3 km til sentrum (1,3 km 
sentrum–Esso og 2 km fra Esso) 

Avstand fra eventuelt kryss 
E6/kommunal veg til sentrum 

Ca. 1,6 km  
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9 Vegservice og reisemålsutvikling Trofors 

9.1 Hva kan Essokrysset lære oss? 

Grane kommunes ønske om å tilrettelegge for etablering av næringsareal ved E6 er antakelig 
et spørsmål om overlevelse for viktige lokale bedrifter og dermed å sikre at de tjenestene de 
dekker for folk lokalt beholdes. Minst like viktig for lokalsamfunnet er tanken om at Trofors 
og Granes tilbud og muligheter skal være synlig fra E6.  
 

Trofors sentrum har som vi har sett, siden 1975 
slitt med manglende synlighet. Den tids 
vegarkitektur skapte et riksveglandskap som 
delte et kommunesenter i to, og som hadde få 
stedskvaliteter. Esso-krysset ble designet for bil 
og er bilens domene. Dette er ikke stedet du vil 
oppholde deg lenge. Dette er det sosiale 
møtestedet som er lokalisert og utformet slik at 
barn og ungdom synes det er skummelt å være 
myk trafikant der, jfr. Barnetråkk-rapporten. 
 
Trofors har gjennom mange tiår erfart at «drop-
in»-vegservice og mattilbud langs E6 ikke 
genererer overnattingsdøgn i Grane eller økt 
handel for butikkene i sentrum.  
 
Motellet som i sin tid ble bygget ved rv.73-krysset har for 
lengst lagt ned sin virksomhet.                                  
Bortsett fra brakkerigg sør for E6-brua har Trofors 
tettsted i dag ikke overnattingstilbud, f.eks for folk på 
arbeidsoppdrag og besøk. 

 

9.2 «Mot et bærekraftig reiseliv» 

10 organisasjoner gikk i 2017 sammen om dokumentet «Mot et bærekraftig reiseliv – veikart 
fra reiselivsnæringen i Norge». Dokumentet staker ut kurs for et grønt skifte og formulerer 
følgende visjon for norsk reiselivsnæring anno 2030 og 2050. 

«I 2030 skal Norge ha befestet posisjonen som et av verdens foretrukne reisemål for bærekraftige natur- og 
kulturbaserte opplevelser. Fram mot 2050 skal brorparten av veksten i norsk reiseliv bestå av unike opplevelser 
som er en reise verdt i et intakt natur- og kulturlandskap.  

Transport til og fra reisemålet skal være mest mulig klima- og miljøvennlig. Reiselivsnæringen skal, i et tett 
samspill med det offentlige og andre sektorer, søke etter og inspirere til lave klimagassutslipp, tilby lokale 
matspesialiteter og være kjennetegnet av grønn verdiskaping.  

Reiselivet skal rette sin markedsføring inn mot utvalgte målgrupper ut fra prinsippet «High yield – low impact», 
dvs. høy avkastning og lav miljøpåvirkning».  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/979e696a3806512bf388595c483361b8b720331a.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/turistforeningen/files/979e696a3806512bf388595c483361b8b720331a.pdf
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9.3 Attraksjonskraft som kapital  

Destinasjoner som lykkes med småskala natur- og kulturbasert reisemålsutvikling har dette 
«noe» som folk lokalt er stolt av, «noe» de kan, salgbare produkter, attraktivitet, «guts». 
Slike lokalsamfunn har mennesker som fra ulik posisjon bidrar med kreativitet, evne og vilje 
til målrettet og koordinert offentlig og privat satsing over flere år.  

Et av de beste og mest relevante norske eksempel på lokalsamfunn som målrettet og positivt 
har utnyttet at E6 ble lagt om, er Inderøy kommune i Trøndelag. «Den gyldne omvei» feirer 
20-årsjubileum i 2018 og er blitt en reise verdt, Ref. https://dgo.no/ 

14 år etter at Den gyldne omveg ble etablert som varemerke, ble det i 2012 utarbeidet en 
prinsipplan for tettstedsutvikling i Straumen. Det var en erkjennelse av at Inderøys 
kommunesenter er nav/motor for satsingen på reisemålet Den gyldne omvei. Målene var:  

• Å utvikle Straumens kvaliteter som kommunesenter, innholds- og formmessig 
• Å øke tettstedets attraksjonskraft, for boende, næringsdrivende og besøkende  

9.4 Veivalg for steds- og næringsutvikling i Grane og Trofors 

På den ene siden av vektskåla – de sårbare lokale forutsetningene: Status og prognoser mht. 
Grane kommunes menneskelige og næringsmessige ressursgrunnlag. Se kap.3.1 

På den andre siden av vektskåla – markedet: Det målrettede, profesjonelle, koordinerte og 
langsiktige arbeidet som må til for at også indre Helgeland og Grane skal få del i kaka, og 
utvikles til å bli et bærekraftig reisemål i tiårene som kommer. 

Stedsutviklingsprosessen forut 2013-planen ga helt klare signaler fra folk på Trofors  
• Sentrum ved jernbanestasjonen skal være hjertet i nasjonalparkkommunen Grane  
• Det skal tilrettelegges for mer gange og sykling 
• Troforsen – elvemøtet mellom Austervefsna og Svenningelva har attraksjonskraft 

 

https://dgo.no/
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Hvordan motvirke at bilkulturen på Trofors forsterkes? Hvordan videreutvikle Trofors og 
Grane i tråd med tre viktigste knaggene for bærekraftig reiseliv? Se figur forrige side.  

• Vefsna er friskmeldt, raftingselskap er etablert.  
• Det åpnes nå helt nye muligheter for bokvalitet og reiselivssatsing i kulturlandskapet 

langs Vefsna 
• Avlastet E6 i Granebygda blir fredelig 
• Nedre Svenningdal nord for Trofors blir likevel ikke endevendt av ny E6 
• Inngangsporten til Stavassdalen ligger langs lavtrafikerte Vestersivegen 
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10 Trofors sin tilknytning til E6 - oppsummering 

10.1 Nasjonale føringer og økonomiske rammevilkår 

Siden forrige planvedtak i 2013 er det ytterligere presisert at Statens vegvesens primære 
oppdrag er å bygge ny E6. Langs hovedvegnettet som binder Norge sammen, skal det 
bygges mer veg for pengene, til en god nok standard. 

Hovedvegnettet skal være et effektivt vegnett, og holdningen til etablering kryss og 
næringsområder inntil hovedvegnettet skal være restriktiv.  

Finansdepartementet har satt sterkt press på kostnadsstyring i offentlig sektor. Sluttføringen 
av Prosjekt E6 Helgeland har stramme økonomiske rammer. Alle vegprosjekter må ha ei 
såkalt kuttliste, og tiltak ut over primæroppdraget E6 vil ved overskridelser rammes først. 

10.2 Statens vegvesens sektoransvar 

Statens vegvesen er sektormyndighet i med særlig ansvar innen trafikksikkerhet og 
framkommelighet for alle typer trafikanter. Følgende utdrag (7 av 16 punkter) av hva Statens 
vegvesens sektoransvar omfatter er særlig relevant i denne saken: 

• Koordinere trafikksikkerhetsarbeidet 
• Være pådriver i arbeidet med helhetsløsninger i byer og tettsteder 
• Være pådriver for samordnet areal- og transportplanlegging 
• Koordinere arbeidet med Nasjonal sykkelstrategi 
• Være pådriver for å få flere gående 
• Redusere miljøbelastningene fra vegtrafikk 
• Legge til rette for effektiv vegtransport 
 

10.3 Trafikale premisser 

Hvilke trafikale premisser og rammer mener Statens vegvesen må legges til grunn for 
Trofors sin framtidige tilknytning til E6? 

Næringstransport, tungtrafikk og buss til Trofors 

Statens vegvesen forutsetter at framtidig hovednett med E6, forlenget riksveg 73 til 
Svebakken, samt dagens fylkesveg 73, også i framtiden skal være «lasteporten» til Trofors, 
og vil betjene kommunesenteret godt nok.   

Den enfelts Vestersivegen mellom sentrum og Vollen er i dag ikke egnet som permanent 
adkomst for tunge kjøretøy til sentrum.  

Et kryss på Vollen koplet mot kulvert under E6, vil bedre forbindelsen videre sørover langs 
Vestersivegen. Kryss på Vollen vil fjerne behovet for å transportere tømmer gjennom 
sentrum. 
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Gange og sykling  
Trafikken på strekningen Esso – Svebakken blir redusert. Situasjonen for dem som bor på 
strekningen forbedres, og i den grad de går og sykler på strekningen i dag, vil vilkårene 
bedres når E6 er lagt om.  

Gang-/sykkelveg langs riksveg 73 fra Trofors fram til Svebakken tas ikke inn reguleringsplan 
for E6 Svenningelv-Lien. Det skyldes både at det vil forsinke utlysning av E6-kontrakten og 
at behovet for gang/ sykkelveg ikke er tilstede i dag.  

Vestersivegen er i dag en fredelig lavtrafikkert ferdselsåre som er mye brukt av myke 
trafikanter. Den er også innfallsporten for dem som vil besøke Lomsdal/ Visten nasjonalpark 
via Stavassdalen.  

Personbiltrafikk 

E6-prosjektet i seg selv utløser ikke behov for tiltak med Vestersivegen, annet enn knyttet til 
å føre fram infrastruktur til tunnelen, samt vedlikehold og forsterkning for å tåle 
anleggstrafikk. Statens vegvesen kommer ikke til å utvide vegbredden på Vestersivegen. 

Grane kommune er vegeier og skiltmyndighet for Vestersivegen. Et kommunalt initiert ekstra 
E6-kryss på Vollen, med forbindelse til et næringsområde åpner for følgende dilemma: 
Hvordan skal kommunen kunne regulere trafikkmengde med privatbil på strekningen 
mellom næringsområdet til COOP slik at framtidig situasjon for gående /syklende ikke blir 
forverret når E6 har åpnet? 

Til orientering har Statens vegvesen vurdert strekningen Vestersivegen – fv. 73, og ser at det 
kan kreve ombygging av/ investering på kommunal veg på denne strekningen dersom 
personbiltrafikken øker. En økning i trafikkmengde vil også skape trafikale utfordringer ved 
kopling til fylkesveg 73 ved COOP/ torget på Pedersentomta. 

10.4 Vegtilknytning mellom Trofors og nytt kommunalt næringsareal  

Statens vegvesen tror det er avgjørende for å lykkes med en eventuell næringsetablering at 
konseptet er godt planlagt, og at det tilstrebes et nøkternt og kostnadseffektivt konsept.  
Det er krevende å utvikle et nytt tilbud verd å besøke, som ligger så tett på E6-trafikken. 
Jamfør kap. 9.2 Vegkart for reiselivsnæringen.  

Statens vegvesen mener det er avgjørende at det som bygges har god arkitektonisk kvalitet, 
både på bygningsmasse, utearealer og trafikkarealer. Skal et næringsareal være et attraktivt 
sted å stoppe eller oppholde seg, bør særlig omfang og trafikksikker utforming av 
trafikkarealene vektlegges, med tydelig skille mellom myke trafikanter og biltrafikk.  

Statens vegvesen mener ut fra vårt sektoransvar at følgende premisser og rammer må legges 
til grunn for å regulere areal til et kommunalt initiert næringsareal langs E6, som del av 
regulering E6 Svenningelv-Lien: 

• Næringsarealet bør trygt kunne nås av gående og syklende, fra det tidspunkt 
næringsarealet tas i bruk og også i framtiden  



30 
 

• Lokaliseringen av næringsarealet bør ikke medføre vesentlig økt omfang av biltrafikk 
eller andre ulemper sammenliknet med i dag, for dem som bor og/eller driver næring 
langs det som blir korteste tilførselsveg mellom tettstedet og næringsområdet.  

• Lokaliseringen må ikke nå som 2013-planen med kryss på Mellommoen er lagt bort, 
utløse behov for ombygging, opprustning eller investeringer på fylkeskommunalt 
vegnett, dvs. fylkesveg 73 mellom Trofors stasjon og Esso 

Svebakken: 
 

 
Utklipp av skisse for mulig næringsareal ved Svebakken. 
 
Arealet har en størrelse på inntil 14 mål. Næringsområdet har ikke tilknytning til offentlig 
vann eller avløp. Det føres frem strøm via ny E6 til tunnel. Det er ikke gjort beregninger i 
forhold til å koble til næringsområdet fra denne strømkabelen. 
 
En etablering av et næringsområde på Svebakken har grunnet Rv. 73 et større 
trafikkgrunnlag enn Vollen. Tilbudene som antas etablert ved E6 skal også tjene 
lokalbefolkningen på Trofors. Det anbefales derfor at løsning for gående og syklende 
etableres selv om det ikke er krav til g/s-veg på denne strekningen.  
 
Statens vegvesen kan på nåværende tidspunkt ikke si at g/s-veg på strekningen Svebakken – 
Trofors vil bli bygd som en del av dette prosjektet. Med utgangspunkt i nasjonale 
planretningslinjer og trafikksikkerhet vil Statens vegvesen anbefale at g/s-veg bru over 
Troforsen og T-kryss ved Skolevegen prioriteres høyere enn en g/s-veg på strekningen 
Svebakken–Trofors. 
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Vollen: 

 
Utklipp av skisse for mulig næringsareal ved Vollen. 
 
Mulig næringsareal ved Vollen har en størrelse på inntil 20 mål. Ved en realisering vil som 
nevnt næringsområdet og Vestersivegen bli koblet opp mot ny E6 via et kryss. 
Næringsområdet har ikke tilknytning til offentlig avløp. Statens vegvesen vil føre frem 
offentlig vann til brannhydrant ved tunnel. Det føres frem strøm via ny E6 til tunnel. Det er 
ikke gjort beregninger i forhold til å koble til næringsområdet fra denne strømkabelen. 
 
Om næringsområdet etableres på Vollen blir det fine muligheter for å profilere 
nasjonalparkkommunen og Vefsna med informasjon og eventuelle aktivitetstilbud rettet mot 
besøkende. Det er planskilt forbindelse sørover i retning til Lomsdal/ Visten. 
 
Tilbudene som eventuelt etableres på Vollen om næringsområdet lokaliseres der, skal også 
tjene lokalbefolkningen. Et næringsområde vest for elva kan lett nås med bil fra Trofors via 
krysset på Svebakken. Kommunale Vestersivegen med sin beskjedne trafikkmengde i dag, 
har viktige kvaliteter for gående og syklende. Mange går tur, her og barn og ungdom bruker 
den når de skal til badeplassen i Vefsna. Tilgjengeligheten for gående/syklende er et 
potensielt pluss for alternativet på Vollen. 
 
En utbedring av Vestersivegen er imidlertid ikke en del av E6-prosjektet (anleggsskader 
repareres). For å kunne bevare Vestersivegens kvaliteter for gående og syklende anbefales 
det at Grane kommune:  

• Skilter kommunal veg med hastighet 30 km/t nord for næringsarealet.  
• Skilter at det kun er personbil som kan benytte vegen på strekningen mellom 

næringsområdet og sentrum 
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