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DOKUMENTKODE: 10240571-04-PLAN-BREV-001 
TILGJENGELIGHET: Åpen 

E6 TROMSELVBRUA – VARSLING AV OPPSTART AV PLANARBEID – PLAN-ID 
5044-2022001 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av forslagsstiller Statens vegvesen, 
oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for E6 Tromselvbrua i Namsskogan kommune, Trøndelag 
fylke. Planen vil bli utarbeidet etter §§ 3-7 og 12-3.  
 

Planområdet 
Planområdet ligger sør for Trones, der Tromselva renner ut i Namsen. Strekningen som reguleres vil være 
ca. 1,1 kilometer lang.   
 

 
Figur 0-1: Oversiktsbilde av tiltaksområdet. (kilde: Namsskogan kommune) 

Planområdet er ved varsling av oppstart ca. 135 dekar stort. Størrelsen vil bli noe redusert i videre 

planarbeid etter at man har fått valgt anbefalt alternativ. Noen eiendommer er helt eller delvis omfattet av 

planområdet, blant annet gnr./bnr. 500/1, 53/1, 0/1, 53/68, 53/67. 

 

Etter adresseliste. 
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Planområdet består i all hovedsak av dagens E6, skogkledde områder og dyrka mark. Dagens E6 krysser 
Stortromselva, som renner gjennom planområdet. Stortromselva er et større sidevassdrag til øvre Namsen. 
Rett utenfor planområdet i nord ligger et steinbrudd og masseuttak - Skanken steintak. 

 
Figur 0-2: Planavgrensning ved varsling av oppstart markert med svart, stiplet linje. (kilde: Namsskogan kommune) 

 

 
Figur 0-3: Bilde av eksisterende Tromselvbru sett langs E6 nordover. Kilde: Google Maps 

Bakgrunn og hensikt 

I forbindelse med oppgradering av vegstrekningen E6 Skavmoen ‐ Trones til H1 standard og 90 km/t er det 

sett på ulike alternativer for å bygge ny bru til erstatning for 17‐0913 Tromselvbrua. Eksisterende bru er for 

smal, vanskelig å utvide og tilstanden er dårlig. 

 

Det er utarbeidet et skisseprosjekt av Statens vegvesen med bistand av Aas Jakobsen for brukonstruksjon 

(vedlegg A) og Sweco på naturtype påvirkning og hydrologi med alternativer for ny bru. Hovedkonklusjonen 

er at det finnes 3 ulike alternativer for ny bru; eksisterende brutrase, nedstrøms for dagens bru eller 
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oppstrøms for dagens bru. Samtidig anbefales ift hydrologi og isgang at det er mest gunstig med ny bru på 

samme sted eller nedstrøms dagens, da dette ikke vil påvirke dagens elveløp nevneverdig. Det vil være 

mulig med en bru oppstrøms, men det vil kreve flere tilpasninger til elva.  

 

Sweco har utarbeidet et notat vedrørende vannforskriften (vedlegg B), om hvordan påvirkningen tiltaket vil 

ha på vannmiljøet og naturmangfoldet. Notatet beskriver at det foreligger ingen systematiske registreringer 

av fisk eller bunndyr i elva. Det foreligger ingen kjente undersøkelser av vannforekomsten (Vannmiljø). Elva 

har potensial til å huse en egen bestand av ørret (tidligere registrert i Artskart), og det forventes en normal 

bunndyrfauna tilsvarende liknede større vassdrag i regionen. Det er ingen utbygde eller konsesjonsgitte 

vannkraftverk i elva (NVE-Atlas). I Stortromselva er det et stort fossefall like nedstrøms dagens bru. Fossen 

fungerer sannsynligvis som et absolutt vandringshinder for småblank. Det er tidligere påvist småblank på 

den korte elvestrekningen nedstrøms fossefallet. Det er registrert elvemusling i selve Namsen, men ikke i 

Stortromselva. Rapporten konkluderer med at det mest sannsynlig vil være et krav at det gjennomføres 

kartlegging av fremmede arter, samt naturtypekartlegging av berørte områder. Om det ikke påtreffes 

større verdier gjennom kartlegging av terrestrisk miljø, anbefaler rapporten alternativet som ligger 

nedstrøms dagens bru.  

 

Sweco har også utarbeidet en Hydrologirapport (vedlegg C), som vurderer bru-alternativene med hensyn på 

flomberegning, vannlinjeberegning og isberegning. Rapporten konkluderer med følgende: 

«Alle alternativene for nye bruer som er beskrevet her vil ligge over en 200-års flom, hvis de bygges 0,5 

meter over flomnivå som beregnet i denne rapporten. Dette er høyder som kan tilpasses alle 

broalternativene. En ny bru på samme sted eller nedstrøms dagens bru anses som mest gunstige da disse 

ikke påvirker dagens elveløp nevneverdig. Det vil være mulig med en bru oppstrøms, men det krever flere 

tilpasninger. Alle alternativene er uten pilar i elva, som gjør at man slipper iskrefter, og reduserer kraftig 

risikoen for at det bygger seg opp en ispropp under brua.» 

 

Statens vegvesen igangsetter nå arbeid med detaljreguleringsplan med hensikt å tilrettelegge for ny bru 

over Stortromselva. Valg av bruplassering vil foretas i planprosessen. Formålet med planarbeidet er å 

utrede de ulike alternativene i tidligfase, basert på hvilke konsekvenser de får for de ulike temaene. 

Deretter vil det bli utarbeidet en detaljreguleringsplan som tilrettelegger for etablering av ny bru. 

 

Aktuelle fagtema som anses å være relevante for nærmere utredning i planprosessen er naturmangfold, 

vannmiljø og naturressurser.   

 
Gjeldende og igangsatte arealplaner 

I kommuneplanens arealdel for Namsskogan kommune 2004-2008 ligger planområdet som regulert 

samferdsel hovedvei og LNF-område.  
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Figur 0-4: Utklipp fra kommuneplanens arealdel i Namsskogan (kilde: Namsskogan kommune) 

Nord i området er det en tilgrensende og delvis overlappende reguleringsplan. Området er avsatt til 

masseuttak/steintak med tilhørende veganlegg og kryss med E6. Reguleringsplanen vil delvis bli berørt av 

dette tiltaket.  

 
Figur 0-5: Oversikt over reguleringsplaner ved tiltaksområdet. (kilde: Namsskogan kommune)  
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Ulike alternativer 

Alternativ 0 – Eksisterende trase  

Ny bru bygges som en ett spenns betongbjelkebru med spennvidde 40 meter i dagens trase. Brua har 
føringsbredde ca. 10,6 meter. Dette er inkludert breddeutvidelse pga. sikt på ca. 1,6 meter. Løsningen 
forutsetter en pilar i kanten av elva, ca. hvor fundament for gammel bru har vært 

plassert tidligere. 

Løsningen forutsetter at det bygges interimsbru på vestsiden av dagens bru, og at trafikken legges 
over på denne mens ny bru bygges. Det er foreslått en interimsbru med lengde på ca 81 
meter.  

Det vil bli behov for midlertidig støttekonstruksjon i anleggsfasen. 

Alternativ 1 – Øst for dagens bru, oppstrøms  

Det etableres ny bru like øst for dagens bru. Planen legger til rette for en 40 m lang betongbjelkebru, og det 

planlegges ingen støtteelementer ute i selve elva. Brutypen kan ikke være lengre enn 40 m før det må 

settes ut støtteelementer ute i elva. 

Oppføring av brua vil forringe kantvegetasjonen ved landkarene. Det vil være små terrestriske inngrep som 

følge av dette alternativet, og det er ingen kjente naturverdier p.t i dette området. 

I forbindelse med oppføring av brua må det legges ut en fylling på nordsiden som berører selve elva 

Vegfyllinga vil beslaglegge omtrent 105 m2 elveareal. Substratet i området som blir beslaglagt, består i stor 

grad av større steiner og vannhastigheten i området er lav. Området har derfor godt potensial som 

oppvekstområde for ørret. Området har i dag begrenset med kantvegetasjon. 

Naturtypen som ligger i Namsen, nedstrøms utløpet av Stortromselva blir ikke negativt påvirket av tiltaket. 

Selv om det er få registreringer av hagelupin i området, kan det ikke utelukkes at arten fins i tiltaksområdet 

for alternativ 1.  

Tiltakene beskrevet ovenfor vil kunne medføre at kantvegetasjon blir midlertidig fjernet langs elva for å 

komme til med maskinelt utstyr. Det vil også forekomme noe avrenning under anleggsperioden og 

avrenning anses å ha midlertidig negativ påvirkning på akvatisk miljø i Namsen.  

Dagens bru kan benyttes mens ny bru bygges. 

Alternativ 2 – Vest for dagens bru, nedstrøms 

Det etableres en ny bru like vest for dagens bru. Planen vil legge til rette for en 40 m lang betongbjelkebru, 
og det planlegges ingen støtteelementer ute i selve elva. Brutypen kan ikke være lengre enn 40 m før det 
må settes ut støtteelementer i elva. Oppføring av brua vil forringe kantvegetasjonen ved landkarene. 
Alternativet medfører ingen påvirkning på vannforekomsten foruten forringelse av noe kantvegetasjon. Det 
vil ikke være behov for utfylling i elva ved dette alternativet. 
 
Tiltaket vil medføre økt arealbeslag på skogområder og dyrkamark. Dette medfører forringelse av noe 
landbruksarealer, og funksjonsområder for hjortevilt samt flere fuglearter, deriblant noen rødlistearter. 
Dette vil være midlertidige inngrep, og eksisterende veg kan føres tilbake til jordbruksområde. E6 deler 
også i dag opp dyrkamarka.  
 
Naturtypen som ligger i Namsen, nedstrøms utløpet av Stortromselva blir ikke negativt påvirket av tiltaket. 
Tiltaket kan føre til at registrerte forekomster av hagelupin berøres. Selv om det er få registreringer av 
hagelupin i området, kan det ikke utelukkes at det fins flere bestander innenfor tiltaksområdet for 
alternativ 2. Hagelupin står på fremmedartslista til Artsbanken. Enkelte fremmede plantearter kan utgjøre 
en trussel mot truede naturtyper. 
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Tiltakene beskrevet ovenfor vil kunne medføre at kantvegetasjon blir midlertidig fjernet langs elva for å 
komme til med maskinelt utstyr. Det vil også forekomme noe avrenning under anleggsperioden.. Denne 
avrenning anses å ha midlertidig negativ påvirkning på akvatisk miljø i Namsen.  
 
Dagens bru kan benyttes mens ny bru bygges. 
 
Forskrift om konsekvensutredninger 
Tiltakene i planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven (KU-forskriften) §§ 6, 7, 8 og 10.   

Planområdet består av vegareal, skogareal, jordbruksarealer og vannarealer. I kommuneplanens arealdel er 
området avsatt til LNF og regulert samferdsel hovedvei.  

Det vurderes at tiltaket ikke skal konsekvensutredes, da tiltaket ikke omfattes av hverken § 6,7 eller 8. 
Tiltaket er ikke en del av vedlegg I. Tiltaket faller inn under vedlegg II, nr.10 e. Tiltaket anses ikke å ha 
vesentlig virkninger for miljø og samfunn (jf.§§8 og 10) og er derfor ikke konsekvensutredningspliktig. 

 

Medvirkning 

Forslagsstiller vil ta kontakt med berørte og de mest sentrale aktørene i den videre planprosessen. 

Forslagsstiller vil legge opp til en nær dialog og arrangere møter med sentrale myndigheter i forbindelse 

med valg av brualternativ som legges til grunn for reguleringsplanforslaget. Det planlegges å melde inn 

saken i Regionalt planforum ifb med at anbefalt alternativ foreligger. 

 

Videre planprosess 

Det varsles nå oppstart av planarbeid og berørte gis med dette anledning til å uttale seg til det igangsatte 

planarbeidet. Hensikten med varslingen er blant annet å innhente synspunkter på utviklingen av området 

og relevant informasjon om stedlige forhold. Etter at innspillene fra varsel om oppstart er kommet inn vil 

plankonsulent og forslagsstiller utarbeide et planforslag, som velger et av alternativene som er presentert i 

dette brevet. Dette vil gjøres i samråd med kommunen og med sentrale sektormyndigheter. Anbefalt 

alternativ vil presenteres for sektormyndigheter i regionalt planforum, slik at de kan komme med en 

tilbakemelding før Statens vegvesen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn jf. §3-7 i plan- og 

bygningsloven. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, gis berørte parter på nytt anledning til å 

uttale seg. Denne gang til et konkret forslag til rammer og føringer for arealbruk for det aktuelle området. 

Etter offentlig ettersyn av planforslaget, blir planforslaget gjenstand for behandling hos Namsskogan 

kommune, hvor behandlingen til slutt ender opp med et vedtak i kommunestyret. 

 

Antatt framdriftsplan 

 

Kunngjøring av oppstartet planarbeid Ca. 10. juni 

Frist for merknader/innspill 8. juli 

Nødvendige feltundersøkelser på land og i elv, rapporter ferdig Ca 15. sept 

Anbefaling av alternativ Ca. 1. okt 

Saken framlegges og presenteres i Regionalt planforum Medio okt 

Foreløpig tilbakemelding/innspill fra regionale myndigheter og kommune Ca 1. nov 

Reguleringsplan sendes på høring/offentlig ettersyn Ca 1. des 

Merknadsfrist Ca. 20. jan-23 

Endelig vedtak i kommunestyret Febr/mars-23 
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Se også kunngjøring på Statens vegvesens nettside: vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6namdalen 

Forslagsstiller er Statens vegvesen og Multiconsult Norge AS er plankonsulent. Eventuelle spørsmål til 

planarbeidet kan rettes til Multiconsult Norge AS v/Torunn Spets Storhov, på e-post; 

torunn.spets.storhov@multiconsult.no eller telefon; 416 33 229. Spørsmål vedrørende anlegget kan rettes 

til Statens vegvesen v/Janne Staulen Venes, på e-post; janne.venes@vegvesen.no eller telefon; 920 36 766.  

 
Innspill og merknader  
Eventuelle innspill eller merknader til varsling av oppstart av planarbeid kan rettes skriftlig til Multiconsult 
Norge AS v/Torunn Spets Storhov per brev til postboks 6230, 7486 Trondheim eller på e-post til; 
torunn.spets.storhov@multiconsult.no. Innspill må være mottatt i løpet av 8. juli 2022. Vennligst merk 
henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer "10240571-04". 

 
Med vennlig hilsen 
Multiconsult 

                               
Torunn Spets Storhov        
Disiplinleder reguleringsplan     
 
Vedlegg A: Skisseprosjekt Tromselvbrua 
Vedlegg B: Notat Vannforskriften, 
Vedlegg C: Hydrologirapport for ny Tromselvbrua 
Vedlegg D: Notat - vurdering av krav om konsekvensutredning (KU) 
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