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Forord 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med Trondheim 

kommune utarbeidet detaljreguleringsplan for «E6 Tonstad – Kroppanbrua». Forslagsstiller er Statens 

vegvesen på vegne av Miljøpakken. Statens vegvesen har vært ansvarlig for utarbeidelsen av 

plandokumenter. Trondheim kommune er ansvarlig planmyndighet for detaljreguleringsplanen.  

Hensikten med planarbeidet er å prioritere bussframkommelighet til/fra Trondheim sentrum, ivareta 

trafikksikkerheten for både bilister og busspassasjerer, og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk 

på E6, samt sikre gode forbindelser for gående og syklende.  

 

Oversikt over planbehandling: 

Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7, jfr. samme lov § 12-10, vedtatt å 

legge ut forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn og sende den på høring til berørte og naboer. 

Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn på følgende steder: 

- Internett: https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6tonstadkroppan/ 

 

Det bekjentgjøres deretter ved annonsering i Adressa at planen er lagt ut til offentlig ettersyn på 

angitte steder. Publikum, grunneiere, organisasjoner og rettighetshavere som berøres, innbys gjennom 

annonseringen og eventuelt tilsendte brev til å komme med merknader til planen innen en fastsatt 

frist, minst 6 uker. Planen sendes samtidig til høring hos fylkeskommunale og statlige organer. 

Etter at fristen for merknader er ute, gjennomføres en merknadsbehandling og eventuelle endringer av 

planen blir foretatt. Planforslaget sendes Trondheim kommune for vedtak. 

Planforslaget består av følgende deler: 

▪ Reguleringsplankart, datert 02.12.2021, sist endret <29.03.2022> 

▪ Reguleringsbestemmelser, datert 01.12.2021, sist endret <29.03.2022> 

▪ Planbeskrivelse, datert 03.12.2021, sist endret <31.03.2022> 

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen er orienterende og beskriver 

ulike forhold som er knyttet til planen. 

Vedlegg til planbeskrivelsen: 

▪ Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), datert 15.01.2021, rev. 15.03.2022 

▪ Tegningshefte, Tekniske tegninger og støysonekart 

▪ Innspill og merknader til planoppstart og høring 

▪ ROS-analyse, datert 08.01.2021 

▪ Geoteknisk notat, datert 11.3.2022 

▪ Notat - Naturmangfold, datert 07.01.2021, rev 17.03.2022 (SWECO) 

▪ Trafikknotat, datert 20.4.2021 (RAMBØLL) 

▪ Trafikknotat: Trafikkberegning Adkomstløsning Sjetnmarka, datert 23.08.2021 (RAMBØLL) 

▪ Notat – Vilt, datert 7.1.2021 (SWECO) 

▪ Støyrapport, datert 02.06.2020 (RAMBØLL) 

▪ Notat – VA, datert 19.10.2021, rev 30.03.2022 (RAMBØLL) 

▪ Kommentarer til varsel om begrenset høring Utvidelse av planområdet 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e6tonstadkroppan/
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1 Bakgrunn 

 

Planforslaget er utarbeidet av Statens vegvesen på vegne av Miljøpakken. 

 

Hensikten med planarbeidet er å prioritere og bedre bussframkommeligheten for kollektivtrafikken på 

E6-strekningen til/fra Trondheim sentrum ved å utvide kjørebanen med kollektivfelt, samt sikre gode 

forbindelser for gående og syklende. Egne kollektivfelt vil også medføre bedre trafikksikkerhet for 

busspassasjerene, samt bedre trafikksikkerheten til sjåførene med mer forutsigbart trafikkbilde. 

Tiltaket skal også ivareta trafikksikkerhet og fremkommelighet for gjennomgangstrafikk på E6.  

Gående og syklende skal sikres lesbar, trygg og god framkommelighet i planområdet, spesielt i 

Tonstadkrysset og sør for det, herunder underganger med bedre tilgjengelighet og siktforhold. 

Prosjektet skal også legge til rette for fremtidig høystandard sykkelveg.  

Reguleringsplanen vil være grunnlag for investeringsbeslutning. 

1.2.1 Samfunnsmål 

Det skal legges til rette for økt sikkerhet og fremkommelighet for kollektivtrafikken og utbedring av 

forholdene omkring tilgjengelighet og trygghet for syklister og kollektivreisende. Tilretteleggingen for 

kollektivtrafikk, syklende og gående underbygger 0-vekstmålet. 

Effektmål 

▪ Hensikten med prosjektet er å bedre framkommelighet for kollektivtrafikk langs E6. Egne 

kollektivfelt vil også medføre bedre trafikksikkerhet for busspassasjerene. 

 

▪ Gående og syklende skal sikres lesbar, trygg og god framkommelighet i planområdet, spesielt i 

Tonstadkrysset. Prosjektet skal forberede for fremtidig høystandard sykkelveg mellom 

Heimdal/Tiller og Sluppen. 

 

Planen har flere utfordringer som omtales nærmere i denne planbeskrivelsen. Det er knyttet 

utfordringer både til grunnforhold, vilt og landbruk. Dette er forholdsvis typisk tematikk for 

infrastrukturtiltak som berører store ubebygde områder. Alle tre temaene utredes grundig, hvorav 

både grunnforhold (geoteknikk) og viltproblematikk har egne fagrapporter som vedlegg til denne 

planbeskrivelsen.  

Det er også knyttet utfordringer til vegnettet og framtidig kapasitet på dette vurdert opp mot målet om 

0-vekst i trafikken. Det er kommet politiske føringer både fra Trondheim kommune og Trøndelag 

fylkeskommune knyttet til trafikk og vegkapasitet, og det er som følge av dette utarbeidet en 

trafikkanalyse som setter framkommelighet, vegkapasitet og trafikksikkerhet på agendaen.  
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2 Planstatus og rammebetingelser 

 

2.1.1 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging 

Statlige planretningslinjer brukes for å konkretisere de nasjonale forventningene til planleggingen og 

markere nasjonal politikk på viktige områder i planleggingen. For dette planforslaget ansees «Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging» (26.9.2014) å være av stor 

betydning. Relevante punkter for denne reguleringsplanen er gjengitt nedenfor.  

Retningslinjer for samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen 

▪ Punkt 4.2: Utbyggingsmønster og transportsystem må samordnes for å oppnå effektive 

løsninger, og slik at transportbehovet kan begrenses og det legges til rette for klima og 

miljøvennlige transportformer. 

▪ Punkt 4.4: Infrastruktur og framkommelighet for kollektivtrafikken skal prioriteres i 

planleggingen. I transportkorridorer hvor det er grunnlag for det, skal areal og kapasitet til 

bane og annen kollektivtrafikk vektlegges. 

▪ Planleggingen skal bidra til å styrke sykkel og gange som transportform. I større by- og 

tettstedsområder der økt bruk av sykkel og gange kan bidra til effektive løsninger for 

transportsystemet, bør det utarbeides planer for et sammenhengende gang- og sykkelvegnett 

med høy kvalitet. 

▪ Punkt 4.8: Planleggingen skal ta høyde for universell utforming og tilgjengelighet for alle, og ta 

hensyn til den delen av befolkningen som har lav mobilitet. 

Retningslinjer for beslutningsunderlaget: 

▪ Punkt 5.1: Planlegging av utbyggingsmønster og transportsystem skal omfatte 

alternativvurderinger som beskriver konsekvenser for miljø og samfunn, herunder 

samfunnsøkonomiske virkninger.  

▪ Punkt 5.2: Ved behov for økt transportkapasitet skal mulighetene for å løse transportbehovet 

med et effektivt kollektivtilbud og bedre tilrettelegging for sykkel og gange utredes. 

2.1.2 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringens forventninger til effektiv og bærekraftig planlegging, utarbeidet av Kommunal og 

moderniseringsdepartementet vedtatt 14.5.2019, ligger til grunn for statlige myndigheters 

planlegging. Dokumentet omtaler satsing på effektive transportsystem, trafikksikkerhet og 

miljøvennlig transport. For by- og tettstedsområdene omtales særlig behovet for investeringer i 

kollektivtransport, sykkel og gange. Samordnet areal- og transportplanlegging skal redusere 

transportbehovet, styrke miljøvennlig transport, gi levende sentrum, og øke attraktivitet og 

konkurransekraft. God tilrettelegging for gående og syklende beskrives som viktig for å gi økt aktivitet 

i sentrum.  

Vi anser følgende nasjonale forventninger å være særlig aktuelle i dette reguleringsplanarbeidet: 

▪ Fylkeskommunene og kommunene baserer planforslag og beslutninger på et godt og 

oppdatert kunnskapsgrunnlag, og ivaretar nasjonale og viktige regionale interesser. 

Fylkeskommunene og kommunene sikrer samtidig tidlig medvirkning og involvering av 

allmennheten, berørte myndigheter, parter og interesseorganisasjoner. 

▪ Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klimaendringer og risiko og sårbarhet i sin 

samfunns- og arealplanlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at det utarbeides 

risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggingsplaner, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å 
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forebygge og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas særlig hensyn til 

naturfarer og eksisterende og fremtidige klimaendringer. 

▪ Fylkeskommunene og kommunene identifiserer viktige verdier av naturmangfold og landskap, 

friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø, og ivaretar disse i regionale og kommunale planer. 

Tilgjengelig kunnskap tas aktivt i bruk og samlede virkninger synliggjøres og tas hensyn til. 

▪ Fylkeskommunene og kommunene legger til rette for sykling og gange i byer og tettsteder, 

blant annet gjennom trygge skoleveier, ved å planlegge for gange og sykling fra 

kollektivknutepunkt og ut til friluftslivsområder, og for transportløsninger for grupper som er 

mindre mobile.  

▪ Fylkeskommunene og kommunene i storbyområdene legger til grunn at transportveksten skal 

tas med kollektivtransport, sykkel og gange, og følger aktivt opp bymiljøavtaler og 

byutviklingsavtaler med staten. 

2.1.3 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) 

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye støykilder som veganlegg. 

Retningslinjen ligger til grunn for kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige etater ved 

arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

Gjennom å synliggjøre områder med mulige støyproblemer skal det bevisstgjøres at spesielle hensyn 

til støy kan være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig element i 

retningslinjen. 

Planarbeidet har i tråd med retningslinjene gjennomført støyberegninger og støysonekart for 

vegtiltaket. Resultatet av støyberegninger og støysonekart skal brukes som grunnlag for 

gjennomføring av støyskjermingstiltak i byggefasen.  

2.1.4 Nasjonal sykkelstrategi 

Statens vegvesen har et ansvar for å følge opp den Nasjonale sykkelstrategien.  

Økt sykling med dagens utforming av vegnettet kan medføre flere ulykker. 0-visjonen for 

trafikksikkerhet legges til grunn for arbeidet med å øke sykkeltrafikken, og tiltak for å bedre sikkerhet 

for syklister skal inkluderes i vegvesenets generelle trafikksikkerhetsarbeid. 

2.1.5 Nasjonal jordvernstrategi 

Regjeringen har utarbeidet en nasjonal jordvernstrategi som Stortinget behandlet 8.12.2015. Stortinget 

fastsatte et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrkajord må være under 4000 dekar. Nasjonal 

jordvernstrategi angir tiltak for å nå målet. Jordvernstrategien ble oppdatert i 2018. 

 

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-2024 vist som eksisterende fjernveg, 

kollektivtrasé, eksisterende kollektivknutepunkt, fremtidig hovednett sykkel, næringsbebyggelse, 

landbruk-, natur- og friluftformål (LNF), samt bevaring naturmiljø. 
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Figur 1:  Utklipp fra kommuneplanens arealdel 2012-2024. Ikrafttredelse 21.3.2013. 

 

Trondheim kommune inngikk 25.6.2019 byvekstavtale med Staten, Trøndelag fylkeskommune, Stjørdal 

kommune, Malvik kommune og Melhus kommune. Målet med avtalen er at all vekst i persontrafikken 

skal skje ved gange, sykkel og kollektivtrafikk. Det er derfor viktig å finne løsninger i planforslaget som 

bidrar til å nå nullvekstmålet for personbiltrafikk. 

Miljøpakken, https://miljopakken.no/ 

 

Følgende gjeldende reguleringsplaner blir berørt: 

▪ R0460a E6, Sandmoen-Tonstad, vedtatt 29.10.2009.  

Tiltak i reguleringsplanen for E6 Tonstad -Kroppanbrua er i hovedsak i samsvar med gjeldende 

reguleringsplanen, med noen små justeringer. Det tas enda større søkelys på å legge til rette 

for kollektivtrafikken, samt gående og syklende. 

   
   

Figur 2: Utklipp 

fra regulerings-

plankart for  

E6 Sandmoen - 

Tonstad. 

https://miljopakken.no/
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▪ R20180020 Tonstad, metrobusstasjon, vedtatt 6.9.2018. 

 
 

▪ R0429 Vestre Rosten 97, vedtatt 29.8.2002.  

20 innfartsparkeringsplasser ble etablert nær Tonstadkrysset ved å ta i bruk nordre del av 

arealet til Byggmakker i 2010.  

   

Figur 3: Utklipp fra reguleringsplankart 

for Tonstad, metrobusstasjon. 

Figur 4: Utklipp av 

reguleringsplankart for Vestre 

Rosten 97. 
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▪ R20140021, Rv. 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg, vedtatt 7.12.2017.  

Planen regulerer en ny påkjøringsrampe til E6 fra vest. 

   

I behandling av denne detaljreguleringsplanen «Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg» ble 

følgende flertallsmerknad vedtatt: 

«Det har stor langsiktig betydning å sikre de to økologiske korridorene som forbinder Byneset 

med områdene øst for Trondheim. Tiltak som forringer disse korridorene, må suppleres med 

tilstrekkelige avbøtende tiltak. Rådmannen bes fremme forslag til hvordan dette kan løses og 

finansieres. For Leirelvkorridoren bør dette gjøres i forbindelse med reguleringsarbeid for nytt 

kollektivfelt i Okstadbakken.» 

Det vises også til notat fra NTNU med Trondheim kommune – Miljøenheten sin vurdering av 

plassering for mulig viltovergang over E6 i Okstadbakken ved oppstartsmøtet med Trondheim 

kommune 15.5.2020.  

 

Sak om «Forankring av reguleringsplan E6 Tonstad - Kroppanbrua» ble behandlet i Programrådet 

12.4.2018. Programrådet godkjente at Statens vegvesen starter opp og leder arbeidet med å utarbeide 

et forslag til reguleringsplan. 

Følgende to hovedprosesser (faser) anbefales i forhold til planprosessen videre: 

1. Tegne opp forslag til vegtraseer for gående, syklende, og ny organisering av kjørefelt for 

busser og annen trafikk i Okstadbakken, samt tilknytningen til Tonstadkrysset 

Figur 5: Utklipp fra reguleringsplankart 

for rv. 706 Sluppen - Sivert Dahlens veg. 
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2. Etter behandling i programrådet tegnes den valgte løsningen ut som reguleringsplan og 

kostnadsberegnes i Anslag. Programrådet trekkes inn ved behov.» 

 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2 med 

tilhørende forskrift. Planforslaget faller ikke inn under forskriftens virkeområde, og skal derfor ikke 

konsekvens utredes. Dette er avklart med Trondheim kommune i tilbakemeldingsbrev fra 

oppstartsmøte, datert 5.6.2020. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

 

Planforslaget berører følgende private eiendommer: gnr/bnr. 316/431, 316/484, 317/1, 317/3, 317/6 

(bolig), 317/7, 317/12, 317/16, 317/20, 317/36, 317/38, 317/42, 317/45, 317/49, 319/233, 

320/13 Formo, 321/1 Vestre Okstad, 321/10, 321/12, 321/28, 323/5, 323/22, 323/671, 323/1154, 

323/1264, 323/1265, 323/1944, 323/1950, 323/2179, 323/2180 og 323/2362. 

 

Planområdet er lokalisert langs E6 fra Tonstad til Kroppanbrua. Ny E6 med 4 felt sør for området åpnet 

i 2018, og ble avsluttet ved Rostenbrua med E6-ramper nordover fra John Aaes veg. 

I sør starter planområdet fra E6-ramper fra Rostenbrua. I nord avsluttes planområdet før av- og 

påkjøringsramper sør for Kroppanbrua. Planområdet omfatter også deler av Tonstadkrysset for å få 

med gang- og sykkelvegsystemet langs E6 og gjennom Tonstad omstigningspunkt. Adkomst til 

Sjetnmarka (Øvre Sjetnhaugen) berøres også av planen.  

Planen sikrer også adkomst til gården Formo, og viser løsning for viltkryssing ved Leirelvdalen i 

Okstadbakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Planavgrensning 
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Dagens bruk og tilstøtende arealbruk 

E6 er nasjonal gjennomfartsveg, og den viktigste transportåren gjennom Trondheim kommune. 

Strekningen Tonstad - Kroppanbrua er sterkt trafikkert. Det er spesielt viktig at framkommeligheten 

for kollektivtrafikken blir god mellom Tiller/Heimdal/Kolstad og Trondheim sentrum. 

Dagens vegsystem ble etablert for omtrent 30 år siden. Noen forbedringer er gjennomført senere, men 

den smale brua for E6 over Kolstadvegen er uendret. En reguleringsplan for E6 på det meste av 

planstrekningen, «E6 Sandmoen – Tonstad» ble godkjent i 2009. Det er imidlertid behov for å justere 

innholdet i den fordi det nå er enda viktigere å legge til rette for kollektivtrafikken, syklende og 

gående. Det er blant annet etablert et omstigningspunkt for Metrobuss-systemet i kryssområdet på 

Tonstad i august 2019. 

Sør for Tonstadkrysset er det stort sett næring, handel, med flere arbeidsplasser og store 

parkeringsarealer, samt en idrettsungdomsskole. Nord for Tonstadkrysset er det landbruksarealer på 

begge sider av E6. 

 

3.3.1 Dagens trafikksituasjon, inkludert kollektivtrafikk 

Dagens trafikksituasjon er preget av køer i morgen- og ettermiddagsrushet i Okstadbakken. Dette 

skyldes hovedsakelig «flaskehalssituasjon» på E6-rampene på Sluppen. Køer gir 

framkommelighetsproblemer også for bussene. 

Det er i dag for dårlig framkommelighet for bussene i nordgående retning, helt fra Tonstadkrysset og 

til Sluppenkrysset. Bussene må ligge i samme kø som biltrafikken i høyre kjørefelt, som er det eneste 

kjørefeltet som fører inn til Omkjøringsvegen. Hovedårsaken til køene er for liten kapasitet på 

avkjøringen til Omkjøringsvegen, pga. ett felt på E6-rampene. 

I sørgående retning er framkommelighet for bussene relativt god fra Sluppenkrysset til Tonstad, men 

det er forsinkelser i ettermiddagsrushet i dag.  

Busser kjører ikke med samme hastighet som resten av trafikken i Okstadbakken, metrobuss kjører 67 

km/t, med full buss er hastigheten nede i 60 km/t.  

Plasseringen av busslommer langs E6 like sør for Tonstadkrysset medfører krevende feltskifter for 

bussene siden skiltet fartsgrense er 80 km/t, og det mangler retardasjons- og akselerasjonsfelt. 

Busslommene ble lagt ned i februar 2020. Deler av E6 defineres som ulykkesstrekninger. Underganger 

for myke trafikanter i tilknytning til Tonstad omstigningspunkt har dårlig siktforhold og det oppstår 

nesten ulykker mellom syklende daglig. Flere av sykkeltraséene i planområdet er en del av hovednett 

for sykkel i Trondheim. 

▪ Notat «E6 Tonstad-Kroppanbrua: Trafikkmengder og feltbruk» er utarbeidet av Statens 

vegvesen ved Børge Bang, datert 8.1.2020 (vedlegg).  

▪ Trafikkrapport. Detaljregulering for E6 Tonstad – Kroppanbrua. Kollektivfelt, utarbeidet av  

Rambøll, datert 20.4.2021. 

3.3.2 Trafikkmengde 

I henhold til NVDB er ÅDT (dvs. det totale antall kjøretøy som passerer i et snitt løpet av ett år, dividert 

med 365) på øverste delen av E6 mellom Tonstadkrysset og Kroppanbrua 51 660 kjt/døgn i 2019. For 

tellepunktet på E6 Kroppanbrua er det oppgitt 50 410. Andelen store kjøretøy er 11 %, definert som 

kjøretøy med lengde ≥5,6 m eller har en totalvekt ≥ 3,5 tonn. Pga. rampene til og fra Sluppen bru og 

Oslovegen skulle trolig forskjellen mellom disse trafikknivåene vært noe større. Rampene har oppgitt 

en ÅDT på 730 og 1250 kjt/døgn.  



13 

 

                                                      
 

Timetrafikken i maksimaltimen er ca. 3.000 kjt/t ved Kroppanbrua. Dette gjelder både for morgen- og 

ettermiddagsrushet, men rushretningen er forskjellig. 

Fv. 6686, Gamle Okstadbakkan, øst for E6 har ÅDT på 5600 (2019-tall) med andel tunge kjøretøy på 8 

%. 

3.3.3 Trafikkulykker og trafikksikkerhet 

I perioden fra 2009 til 2018 er det registrert 26 trafikkulykker med personskader. De fleste ulykker 

førte til lettere skader. Ulykker er stort sett fordelt langs hele strekningen, men på toppen av 

Okstadbakken er det flest registrerte ulykker. Denne strekningen er definert som ulykkesstrekning.  

             

Figur 6: Oversikt over trafikkulykker i de siste 10 år innenfor planområdet, 2009-2018. Grønn – lettere 

skadd, gul – alvorlig skadd, grå – ikke registrert. Bildet til høyre viser ulykkesstrekninger i området. (Kilde: 

NVDB og www.vegkart.no). 

De fleste politirapporterte ulykkene er knyttet til påkjøring bakfra og ved feltskifte på E6. 

Trafikkulykker med alvorlig skadde er ved vending av kjøretøy på E6 og ved utforkjøring. Det har vært 

ei dødsulykke på strekningen de siste ti årene. Det er kun statistikk over politirapporterte ulykker med 

personskader. Ulykker med kun materielle skader (statistikk fra forsikringsselskap) kommer i tillegg, .  

http://www.vegkart.no/
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Figur 7 Lange køer oppsto etter at buss kolliderte med to biler i Okstadbakken i nordgående retning 

08.06.21 (Kilde: adressa.no) 

 

3.4.1 Kollektivholdeplasser 

Bussholdeplassene i planområdet betjener både lokalbusser, metrobusser og regionale busser. 

Tonstad omstigningspunkt 

På Tonstad er det omstigningspunkt for metrobussene med korrespondanse til andre bussruter. 

Omstigningspunktet er bygd i 2019. 

Bussholdeplasser på E6 ved Byggmakker 

AtB besluttet å ta dagens holdeplasser på E6 ved Byggmakker ut av rutetabellen fra februar 2020. 

Holdeplassene ble betjent av regionale bussruter. AtB har signalisert at det er fortsatt vil være behov 

for bussholdeplasser på E6 ved Byggmakker for å ivareta omstigning med ruter som ikke kjører innom 

Tiller knutepunktet. Dette er hovedsakelig metrobuss M2 og rute 40 Flatåsen-Tonstad. AtB påpeker 

også at dette er de første holdeplassene for regionbusser etter Kroppanbrua i sørgående retning. 

 

I planområdet er tilbudet til gående og syklende begrenset til en 3 m bred gang- og sykkelveg langs 

østre side av E6 sør for Tonstadkrysset, og planskilt gjennom krysset. Videre nordover er tilsvarende 

standard videreført langs fv. 6686, Gamle Okstadbakkan. Kryssinger av E6 er i dag via underganger. 

Disse er smale og det er dårlig sikt, særlig mellom kryssende gang- og sykkelveger.  

Gang- og sykkelvegene tilfredsstiller ikke krav til stigning, kurvatur eller sikt. De har krappe svinger og 

dårlig sikt ved utganger av underganger som skaper farlige situasjoner. Dette gjelder særlig fra søndre 

prosjektavgrensning til man har passert Tonstadkrysset (omstigningspunktet). 

Tellinger  

Ved Tonstadkrysset ble det gjennomført registrering av gående og syklende i rushperiodene torsdag 

14. november 2019. Det ble registrert i gang- og sykkelvegkryssene like vest for vestre undergang ved 

kollektivknutepunktet, samt like øst for østre undergang. Hovedstrømmene totalt for telleperiodene kl. 

07.00-08:30 og kl. 15.00-17.00. Figuren nedenfor viser relativ fordeling av trafikkstrømmer for 

henholdsvis gående og syklende i de to kryssene. 
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Figur 8: Hovedstrømmer av gående (t.v.) og syklende (t.h.) (registrert i morgen- og ettermiddagsrush 

14.11.2019). Tykkelsen på strømmene viser relative forskjeller i trafikkmengder. 

Antall syklister i november er betydelig lavere enn i sommerhalvåret. Årsvariasjonskurver for faste 

sykkeltellepunkter i Trondheim viser at nivået i november ligger på ca. halvparten av sommermånedene 

(mai-september). I hovedsak er den største strømmen av gående mellom Sjetnemarka og 

kollektivknutepunktet.   

Under registreringene ble det observert konflikter mellom gående til/fra holdeplass og syklende i høy 

hastighet. Typisk er gangstrømmen Sjetnemarka-Tonstad og syklende i høy hastighet fra Tiller og 

nordover (mot Sluppen/sentrum). 

Undergang under E6 Tonstad sør 

Gang- og sykkelveg krysser under E6 sør for Byggmakker. Her er undergangen forlenget da E6 ble 

utvidet til 4 felt. Undergangen er mørk og trang, spesielt den eldste delen. 

 
Figur 9: Undergangen under E6 sør for Tonstadkrysset.  

Ved Nidaros idrettsungdomsskole ligger gangvegen tett inntil gjerde/støyskjerm. Det er åpning i 

gjerde rett ut på g/s-veg uten sikt i noen retning. Innenfor gjerdet er det sandvolleyballbane og 

grasbane. Sør for ungdomsskolen ligger et dekklager, også med høyt tett gjerde inntil g/s-vegen. 

Kurvatur på g/s-vegen er nesten vinkelrett ved undergangen nord for de tette gjerdene. 
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Figur 10: Gang- og sykkelveg langs gjerde/støyskjerm ved Nidaros idrettsungdomsskole på vestside av E6.  

  
Figur 11: Undergangen er påbygd ved utvidelse av E6.  

Undergang på østside av omstigningspunkt Tonstad 

Gang- og sykkelveg krysser under Gamle Okstadbakkan øst for omstigningspunktet. Sykkelrute 7A går 

her langs vegen Gamle Okstadbakkan mot nord, og mot sør følger rute 7A vegen, Østre Rosten. 

Det er dårlig sikt i krysset mellom armene på gang- og sykkelvegen. Gang- og sykkelveg i retning 

Tiller har stigning slik at de som kommer ned bakken kan ha høy hastighet. 

  
Figur 12: Kryss mellom g/s-veger øst for omstigningspunkt har dårlig sikt og utfordrende kryssing når flere 

kommer samtidig. 

Undergang på vestside av omstigningspunkt Tonstad  

Undergangen på vestside av omstigningspunkt har noe bedre sikt og utforming, men tilfredsstiller ikke 

bredder. Hastigheten er lav i dette området. 
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På Tonstad er det næringsbygg som er karakteristisk for området langs E6. Det er store bygg i 2-3 

etasjer med parkeringsarealer. vegrekkverk og eldre støyskjermer langs E6 er nedslitt, og gir et lite 

tiltalende uttrykk. Området fra Tonstad til Kroppanbrua er preget av landbruk på sidene av E6, og gir et 

frodig preg av en grønn omkransning av Trondheim by. Det er god utsikt nordover med 

boligbebyggelse rundt og med utsikt til byen med et glimt av Trondheimsfjorden. Grøntkorridorer er 

knyttet mot Heimdalsbekken og Leirelvdalen på vestside av E6. 

  
Figur 14: E6 ligger i terrenghøyde og har nedslitte sidearealer på Tonstad. Nordover er det åpent og 

landlige omgivelser på strekningen i Okstadbakken. 

Ved Tonstad omstigningspunkt er det opparbeidet et flott anlegg med trær og god utforming. Det er 

tilpasset eksisterende gang- og sykkelvegnett og underganger. Eksisterende underganger derimot har 

lite tiltalende utforming. De bærer preg av å være nedslitt, og er trange med lite sikt og ulik 

materialbruk. Dette preger området negativt, og området er lite attraktivt og oppleves utrygt for myke 

trafikanter. Sidearealene har minimal skjøtsel, men det gir også viltvoksende lauvvegetasjon som gir 

området et mer frodig preg enn nærheten til E6 skulle tilsi. Gangvegnettet er knyttet opp mot 

grøntkorridorer mot Sjetnmarka på østsiden på Tonstad. 

  
Figur 15: Langs eksisterende gang- og sykkelvegnett er det flere lite tiltalende områder med preg av 

midlertidige løsninger og lite skjøtsel. 

Figur 13. Sammenføyningen mellom nye 

gangveger og eksisterende vest for 

omstigningspunktet. Undergangen er ikke 

oppgradert, men er nedslitt og har lite attraktiv 

utforming. 
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Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet. 

 

3.8.1 Naturområder 

Arbeidet baserer seg på kjent kunnskap om naturmiljø.  

Leirelvkorridoren er en av to sentrale viltkorridorer (økologiske korridorer) i kommunen som sikrer 

forbindelser mellom Bymarka/Byneshalvøya i vest og skogsområdene i øst. Disse korridorene fungerer 

som viktige leve- og spredningsområder for planter og dyr. Leirelvkorridoren går langs Leirelva, 

Selsbakk og Romolslia og videre over Okstadbakken/ under Kroppanbrua, Nidelva og inn i 

Strindamarka. Den samlede belastningen på Leirelvkorridoren er veldig stor i dag. 

  

Leirelvkorridoren er registrert med verdi B (oransje farge) i kommunens viltkart, og i kommuneplanens 

arealdel (KPA) er det satt av en hensynssone med tilhørende retningslinjer over viltkorridoren.  

3.8.2 Hjortevilt 

Deler av planområdet ligger innenfor svært viktig viltområde, og som er en del av Leirelvkorridoren. 

Den sentrale delen av Leirelvkorridoren krysser i øvre del av Okstadbakken, der skjer også de fleste 

kryssinger av elg. Av hensyn til trafikksikkerhet ble det i samarbeid med Statens vegvesen derfor gjort 

tiltak på strekningen langs E6 med gjerder for kanalisering og med senking av midtrabatten for viltets 

passering av veien. I tillegg er det etablert varsling og skilting når dyr oppholder seg langs veien, men 

det er usikkerhet om funksjonaliteten av dette tiltaket.  

Tall fra Hjorteviltregisteret viser at det i perioden 1.1.2007 til 20.8.2017 er påkjørt 7 elg og 10 rådyr 

på E6 på strekningen Okstadbakken - Tonstad. 

I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført befaring av området, og en nærmere vurdering av 

verdier for vilt i området.  

Figur 16: Oversikt over viktige naturtyper. 

Kilde: https://kart5.nois.no/trondheim/ 

https://kart5.nois.no/trondheim/
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3.8.3 Fremmede arter 

Registrering av fremmede arter ble foretatt på strekningen i 2019. Det ble gjort funn av Tromsøpalme i 

midtdeler på E6 ved Formobrua og funn av legepestrot langs E6 og Gamle Okstadbakkan (fv. 6686) øst 

for Okstad skole. Langs gang- og sykkelveg øst for E6 ved Byggmakker er det registrert funn av 

Boakjølsnegl i 2019 (kilde: www.vegkart.no). 

 

Det er ingen lekearealer, idrettsanlegg eller friluftsområder innenfor planområdet. Nidaros 

Idrettsungdomskole, i Østre Rosten 4C, ligger inntil gang- og sykkelveg på østsiden av E6. 

Kroppanmarka barnehage og Okstad barneskole ligger øst for Gamle Okstadbakkan, og er utenfor 

planområdet.  

Området har gang- og sykkelvegforbindelser, men det er varierende standard og til dels dårlig 

siktforhold. Dette skaper utrygghet ved underganger.  

 

Friluftslivsområder er knyttet til grøntkorridorene på begge sider av E6. Det er i dag ingen kryssinger 

av E6 annet enn langs veger ved Tonstadkrysset og Kroppanskogbrua. På vestsiden av E6 er området 

betegnet som «Heimdalsbekken» et svært viktig friluftsområde. Dette grenser inn mot E6 via 

Leirelvkorridoren sør for Kroppanskogbrua. 

Gang- og sykkelvegnettet på Tonstad grenser inn mot grøntkorridoren registrert som «Sjetne- Tiller 

kirke» i øst. Grøntkorridoren er oppført som svært viktig friluftsområde. 

 

Områdene på begge sider av eksiterende E6 i Okstadbakken er i drift som landbruksareal. Gården 

Formo (gnr./bnr. 320/13) har i dag adkomst via bru over E6, og har dyrket mark på vestsiden av E6. 

Gården Okstad Vestre (gnr./bnr. 321/1) har dyrket mark på begge sider av E6, og har også adkomst til 

arealene på vestsiden via bru ved Formo. 

http://www.vegkart.no/


20 

 

                                                      
 

 
 

 

3.12.1 VA-ledninger, strøm- og telekabler 

Innenfor planområdet finnes både VA-ledninger, strøm- og telekabler. Oversikt over eksisterende 

anlegg er vist på tegningene HI101-102 i tegningshefte (vedlegg). 

Eksisterende ledninger i planområdet er: VL 800 1981, VL 355 2012, VL 300 1967, VL 63 1979/ OV 

1000/SP 600 1976.  

Større høyspent og telekabler ligger som jordkabler i planområdet. Flere fjernvarmelinjer (Statkraft) 

ligger innenfor planområdet. Det er ingen arealer av betydning (innenfor planens område), som kunne 

vært aktuelt for eventuelle fremtidige energistasjoner, jf. tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte med 

kommunen. 

Planen med utvidelse av veg og gang- og sykkelveg vil kreve omlegging av en del telekabler og 

strømkabler. Fjernvarmelinjer og vannledninger unngås. Se tegning HI101 og HI102. 

3.12.2 Overvann 

Overvannshåndtering er tilknyttet OV 1000 1976 i planområdet.  

Områder kartlagt i «Aktsomhetskart for flomveger» ligger i tilknytning til planområdet. Området er 

berørt av oppstuving av overvann, ifølge Trondheim kommune. Dette gjelder spesielt ved undergang 

sør for Byggmakker, og i øst ved undergang på Gamle Okstadbakkan nedenfor Sjetnmarka. 

Figur 17: Dyrket mark ligger inntil planområdet. 

Formobrua over E6 ligger midt i kartutsnittet. 

Kilde: https://kilden.nibio.no/ 

 

https://kilden.nibio.no/
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Kvikkleiresone er registrert fra Kroppanmarka og sørover. Det har vært jordras ved Kroppanbrua i 

1972. Det finnes en god del grunnundersøkelser fra før, men supplerende undersøkelser er utført i 

forbindelse med reguleringsplan i perioden 2020-2021.  

 

Det er ingen registrerte skred i planområdet. Kilde: https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/ 

Geoteknisk vurdering viser at sikkerhet mot skred er tilfredsstillende for store deler av tiltaksområdet. 

Tiltakene som er planlagt påvirker ikke områdestabiliteten negativt. Det forutsettes av lokalstabiliteten 

dokumenters i forbindelse med detaljprosjekteringen. Det kan være behov for sikring mot erosjon 

innenfor kvikkleiresone 207 Okstad vest for E6 for å tilfredsstille krav til sikkerhet i henhold til NVEs 

veileder 1/2019. Det gjennomføres en befaring av erosjon så snart forholdene ligger til rette for det. 

Planlagte konstruksjoner vurderes som gjennomførbare, men det må påregnes tiltak i form av 

midlertidige støttekonstruksjoner, lokale tiltak for stabilisering av graveplanum, pelefundamentering 

for viltovergang og setningsreduserende tiltak. 

Figur 19: Oversikt over registrerte kvikkleiresoner 

(t.v.) og kart over utførte undersøkelser i området. 

Kilde: 

https://www.trondheim.kommune.no/grunnforhold/ 

 

Figur 18: I kart aktsomhetskart for flomfare og 

havnivåstigning er flom vist med blå linje, 

oppstuving markert med grønn markør og 

«Bestemmelsesområde havnivåstigning» iht. KPA er 

markert med blå markør. 

Kroppanskogbrua 

E6 

Byggmakker 

https://www.nve.no/flaum-og-skred/skrednett/
https://www.trondheim.kommune.no/grunnforhold/
https://kart5.nois.no/trondheim/Content/Main.asp?layout=trondheim&east=569231%2E345915575&north=7034440%2E880430495&scale=13057&poiSRS=EPSG%3A32632&map=aktsomhetskart_flomfare_og_havstigning&time=1529313050&vwr=asv
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For nærmere beskrivelse av grunnforholdene vises det til geoteknisk rapport: 

▪ Geoteknisk vurdering: E6 Tonstad - Kroppanbrua, Geoteknisk notat Reguleringsplan, 

utarbeidet av datert 11.3.2022. 

 

Dagens støysituasjon er vist på kartutsnittet under. Høytrafikkerte veger bidrar til krevende 

støysituasjon i området. Det er bygd støyskjermer langs deler av E6 i Okstadbakken og sør for 

Tonstadkrysset i dag.  

 
 

Det er en bolig og ett gårdstun innenfor planområdet. Nidaros idrettsungdomsskole med adresse Østre 

Rosten 4C, ligger inntil planområdet i et område regulert til næringsbebyggelse, og har dispensasjon 

for drift i dag. 

Næringsbebyggelse langs vegene ligger i støysone med ≥65 dB.  

Det er utført støyberegninger i forbindelse med detaljreguleringsplanen for å avklare om det skal tilbys 

støytiltak i forbindelse med tiltaket, se kapitel 5.11. Dagens situasjon vises på tegninger X001-X004 

(vedlegg). Beregnede lydnivå Lden ved mest støyutsatt fasade for hver enkelt bolig for eksisterende 

situasjon kommer frem av tegninger. 

 

Det er målepunkt for luftforurensning på Sletta, og målinger derfra viser at målinger er innfor krav. I 

planområdet er det mindre bebyggelse og større avstand til E6.  

Figur 20: Støykart, dagens situasjon (2017). Kilde: 

https://kart5.nois.no/trondheim/ 

 

https://kart5.nois.no/trondheim/
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Kommunens aktsomhetskart viser hvor det er og kan være forurenset grunn. Områdene med mistanke 

og ikke akseptabel forurensning, ligger utenfor planområdet, men det kan ikke utelukkes 

spredning/forurensing innenfor planområdet. 

  

Lilla område (Sulland Bil Tiller): Her er det forurensning med behov for tiltak ved inngrep. Det er også 

mistanke om forurensning på nabotomta (Circle K Rosten) på kartet. 

På det gule området (Østre Rosten 8) fra Grunnforurensning og på aktsomhetskartet, har det vært 

påvist grunnforurensning hvor tiltaksplan er sendt til kommunen og sluttrapport er utarbeidet. Grønn 

farge er undersøkelser ifm. metrobuss-tiltakene, og det er avklart at det ikke er forurenset grunn. 

 

Det er næringseiendommer langs E6 på Tonstad. Disse har adkomst fra lokalvegene Østre Rosten og 

Vestre Rosten via kryssene på E6 ved City Syd og Tonstad.  

 

Figur 21: Utdrag fra aktsomhetskart forurenset 

grunn. Kilde: 

https://www.trondheim.kommune.no/aktsomhetsk

artforurensetgrunn/ 

https://www.trondheim.kommune.no/aktsomhetskartforurensetgrunn/
https://www.trondheim.kommune.no/aktsomhetskartforurensetgrunn/
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4 Beskrivelse av planforslaget 

 

Planforslaget legger til rette for kollektivfelt på E6 i nordgående retning og gang- og 

sykkelvegløsninger, herunder bredere og lengre underganger med bedre tilgjengelighet og siktforhold. 

Det reguleres for høystandard sykkelveg langs E6 og forbi Tonstad omstigningspunkt. Atkomst til 

Sjetnemarka legges om. Tiltakene skal følge fremtidig behov til standard for alle trafikantgrupper. 

Planen skal sikre krav til miljø- og trafikksikkerhet på Tonstad og langs E6.  

 
Figur 22: Oversikt over planområdet med tiltak, sett mot nord. Utsnitt fra 3D-vegmodell. 

Området skal reguleres til følgende formål: 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5-2) 

▪ Kjøreveg, offentlig veg (o_SKV)  

▪ Kjøreveg, felles adkomstveg, annen eierform (f_SKV)  

▪ Fortau (o_SF) 

▪ Gang- og sykkelveg (o_SGS) 

▪ Gangveg/gangareal/gågate (o_SGG)  

▪ Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_SVT) 

▪ Annen veggrunn – grøntareal (o_SVG) 

▪ Hovedvegnett for sykkel (o_SHS 1) 

▪ Trasé for nærmere angitt kollektivtransport (o_STK 2) 

▪ Kollektivknutepunkt (o_SKK) 

▪ Kollektivholdeplass (o_SKH) 

▪ Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller infrastrukturtraséer (o_SVG/o_SKK) 

Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift (L) (PBL § 12-5-5) 

▪ LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

▪ Naturvern (LN) 

Områder med bestemmelser (PBL § 12-7) 

▪ Bestemmelsesområde - Midlertidig bygge- og anleggsområde 

 

E6 

Byggmakker 

Tonstad 
omstigningspunkt 

Sjetnemarka 
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Denne detaljreguleringsplanen vil ha noe overlapp med eksisterende reguleringsplaner, og vil erstatte 

deler av disse, se kapitel 5.1.2.  

 

4.2.1 Trafikkløsninger og utforming av veger 

Trafikktall som er benyttet som grunnlag for reguleringsplanarbeidet vises i tabellen under. Det er 

forutsatt dagens trafikknivå med nullvekst for persontrafikk til/fra Trondheim. Næringstransport og 

gjennomgangstrafikk kan likevel vokse. I tabellen nedenfor er det vist beregnet framtidig vekst dersom 

den følger fylkesprognosen for Sør-Trøndelag (fylkesprognosene baserer seg også på gamle 

fylkesinndelinger). Dette er imidlertid prognose for gjennomsnittlig vekst for hele Sør-Trøndelag, og er 

høyst usikre på enkeltstrekninger. 

 

Tabell 1: Trafikktall 

 Dagens situasjon 

ÅDT 2019 

Beregnet ÅDT i 2043 

 

E6 Okstadbakken (tellepunkt Kroppanbrua) 51.660 70000 

Fv. 6686 Gamle Okstadbakkan 5.600 7.600 

 

4.2.2 Kollektivfelt i Okstadbakkan 

Det foreslås at nytt kollektivfelt etableres i nordgående retning i Okstadbakken, slik at totalt antall 

kjørefelt vil bli totalt tre i nordgående retning. Forslaget er i samsvar med den vedtatte 

reguleringsplanen fra 2009. Total lengde på nye kollektivfelt vil være ca. 1,4 km. 

Nye kollektivfelt krever at flere eksisterende brukonstruksjoner forlenges. Bru over Kolstadvegen skal 

breddeutvides med ny parallell bru. På Tonstad må også undergang for gang- og sykkelveg ved 

Byggmakker forlenges, dvs. erstattes med ny med tilfredsstillende utforming og bredde. 

 
Figur 23: Skisse viser utstrekning av tiltaket. Lys eplegrønn farge viser dagens kollektivfelt, med mørkere 

grønn/turkis vises nye kollektivfelt. 

4.2.3 Utvidelse av ramper med akselerasjons- og retardasjonsfelt 

Ramper på E6 er regulert som kjøreveg, o_SKV.  

Akselerasjonsfelt sørover fra Tonstadkrysset er utvidet for å få fullverdig bredde over brua over 

Kolstadvegen jf. håndbok N100 Vegnormalene. Retardasjonsfelt nordover i Tonstadkrysset blir endret 
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fra direkteavkjøring til vekslingsstrekning. Med tilpasning til ny bru over Kolstadvegen vil radius på 

avkjøringsrampe bli ned mot R= 51,5 m. 

 
Figur 24: Utsnitt fra B-tegning viser vegsystemet og ramper på E6 etter tiltaket. Titak for gående og 

syklende er vist med rosa farge. 

4.2.4 Endring av kryss med Sjetnemarka 

T-krysset mellom Gamle Okstadbakkan og Øvre Sjetnhaugan foreslås flyttet ca 80m lenger nord. Dette 

vil gi en enklere trafikksituasjon, da det blir større avstand til rundkjøringa. Fra Eget trafikknotat fra 

Rambøll (23.08.2021): 

Å flytte T-krysset mot nord vil gi en enklere og mer oversiktlig situasjon for Øvre Sjetnhaugan, med 

mindre usikkerhet for hvor bilistene fra rundkjøringen skal, da avstanden er økt. Trafikkmengdene og 

hastighetene gjennom krysset vil være det samme, og det vil fremdeles være noe forsinkelse for 

trafikken ut fra Øvre Sjetnhaugan. Til gjengjeld vil ikke løsningen ha noen store konsekvenser for øvrig 

trafikk i området. 

 

4.2.5 Tiltak for gående og syklende 

Planforslaget legger til rette for høystandard sykkelveg et stykke langs E6 fra Tonstadkrysset og 

sørover til undergang sør for Byggmakker der den kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg. 

Langs østsiden av Tonstad omstigningspunkt er det også planlagt høystandard sykkelveg der det 

bygges nytt inn mot Gamle Okstadbakkan. Denne kobler seg på eksiterende g/s-veger i alle retninger. 

Høystandard sykkelveg med fortau er 7 meter bred. Tonstad undergang har bredde 5,5 m da den skal 

koble se på gang- og sykkelveg på vestsiden av E6. Undergangene oppfyller siktkrav. 
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Atkomst til Øvre Sjetnhaugan er lagt om til T-kryss. Dette gir bedre forhold også for gang- og 

sykkeltrafikk ved at syklister får bedre oversikt i alle retninger, og kan forholde seg til ett 

krysningspunkt i gangen. Det blir mindre konflikter enn ved x-kryss. Undergang på Gamle 

Okstadbakkan kan beholdes mot omstigningspunkt. 

   

Langs hovedruta for sykkel må det tas høyde for større fart på syklende. Dette påvirker behov for sikt, 

tilrettelegging av kryssinger for gående, samt nok bredde for både syklende og gående.  

Ved overgangene til dagens anlegg sør og nord for planområdet, tilpasses sykkelveg med fortau til 

gang-/sykkelveg til dagens bredde som er 3-3,5 m. Disse vil utvides til sykkelveg med fortau når de 

bygges ut senere. 

4.2.6 Konstruksjoner 

Det er flere nye konstruksjoner som skal bygges og noen skal forlenges på E6 og sideveger. Disse er 

regulert som linjer (tunnel) i plankart. Kjørebruer er vist som kjøreveg, o_SKV, i vertikalnivå 3 – over 

grunnen. Gang- og sykkelvegunderganger er vist som o_SGS i vertikalnivå 1 – under grunnen. 

E6 over Kolstadvegen skal breddeutvides med ny parallell bru. På Tonstad må også undergang for 

gang- og sykkelveg ved Byggmakker forlenges, dvs. erstattes med ny med tilfredsstillende utforming 

og bredde. Øst for Tonstad omstigningspunkt bygges ny elementkulvert under Ytre Ringveg.  

Nye elementkulverter er planlagt med lysåpning bredde x høyde=5,5 x 3,2 m, og det forutsettes at 

kulvertene fundamenteres direkte på løsmasser. Høyden på kulvertene er tilstrekkelig for at 

brøyteutstyr kan kjøre gjennom. Kulvertene skal ha belysning. 

Figur 26: Vegen Øvre Sjetnhaugen foreslås lagt om 

til T-kryss. Høystandard sykkelveg med fortau er 

planlagt ved kryss slik at den kan tilpasses 

framtidig sykkelveg. Se bred rosa strek på figur. 

Figur 25: Kartet viser nye regulerte 

gang- og sykkelforbindelser sammen 

med eksisterende i Tonstad-området. 

Det er regulert g/s-veg (lys blå) og 

sykkelveg med fortau (oransje). 
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Det er krevende å bygge konstruksjoner både under E6 og sideveger på grunn av trafikkavvikling i 

byggeperioden. Byggeperioden må være så kort som mulig. Elementkulverter kan bygges i løpet av 1 til 

2 uker. Derfor anbefaler prosjektet denne kulverttypen.  

Konstruksjoner skal utformes som vist i teknisk plan, tegning K01 – K08. Konstruksjoner er også 

beskrevet i vedlegg:  

▪ «E6 Tonstad – Kroppanbrua. Forprosjekt konstruksjoner», utarbeidet av Statens vegvesen 

datert 20.04.2021. 

Bru over Kolstadvegen  

I forbindelse med utvidelse av E6 skal det etableres ny bru parallelt med dagens bru over Kolstadvegen. 

Ny bru planlegges på østsiden av dagens bru, og skal benyttes for nordgående trafikk. Dagens bru 

beholdes. Ny bru foreslås utformet med prefabrikkerte betongbjelker i 3 spenn for å få lik utforming 

som eksisterende bru. Søylerekkene bygges i forlengelse av eksisterende bru, og ny bru følger 

spenninndelingen til eksisterende bru. 

 

Tonstad undergang, nord for Byggmakker  

Undergang for gang- og sykkelveg nord for Byggmakker på Tonstad forlenges, dvs. erstattes med ny 

med tilfredsstillende utforming og bredde. 

Ny undergang skal erstatte eksisterende undergang nord for Byggmakker. Mål på ny undergang er 5,5 

m x 3,2 m, elementkulvert. Vingemurer plasseres langs E6 for å gi best mulig sikt ved gang- og 

sykkelveger. Plassering gir også god estetisk utforming som kan tilpasses omgivelsene. 

Vingemurer skal forblendes med naturstein slik det er gjort på tilsvarende prosjekt i 

Trondheimsområdet. Brurekkverk må kombineres med transparent støyskjerm for å gi et mer åpent 

inntrykk og unngå at konstruksjon med murer virker for massiv.  

 

I forbindelse med vingemurer ved underganger vil bruk av natursteins mur noen ganger gjøre 

terrengtilpasningene enklere og bedre i en overgangssone mot mer naturlike løsninger. Murer og 

plastringer må utformes med tanke på kontinuitet og helhet. Det skal benyttes skifer/blokk. Fuger skal 

være horisontale, og ikke overskride 20 % av steinstørrelsen. 

Undergangen må bygges i to deler, pga. trafikkavvikling. Det er behov for å fylle ut på østsiden av E6 

for å legge om trafikken midlertidig. Det er vanskelige grunnforhold med bløt leire. Det er mulig behov 

for stabilisering (spunting).  

Figur 27: Utvidelse av E6-bru over 

Kolstadvegen på Tonstad. Støttemur 

langs sykkelveg med fortau er vist til 

venstre på 3D-modell. 

Figur 28: Forslag til utforming av 

vingemurer. Kilde: Formingsveileder for 

E6 Øst, Gildheim – Grilstad. 
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Undergang Ytre Ringveg, vest for Tonstad omstigningspunkt 

En ny elementkulvert skal erstatte dagens. Vingemurer skal være langs kjøreveg. Ytre Ringveg kan ikke 

stenges i anleggsperioden. Det må vurderes om gangfelt kan etableres i anleggsperioden. 

Undergang Østre Rosten, øst for Tonstad omstigningspunkt 

Elementkulvert etableres under Østre Rosten ved avkjøring til Sjetnemarka. Vingemurer skal være langs 

kjøreveg.  

Undergang Øvre Sjetnhaugen (Sjetnemarka), øst for Tonstad omstigningspunkt 

Øvre Sjetnhaugen, avkjøring til Sjetnemarka, flyttes mot nord for å få T-kryss med Gamle 

Okstadbakkan.  

 

Brøytetett brurekkverk benyttes på de tre undergangene på Ytre Ringveg, Østre Rosten og Øvre 

Sjetnhaugen. 

Mur langs E6 mot sykkelveg med fortau, østre side  

Det bygges høy mur, ca. 5 m, for å tilpasse høydeforskjell mot gang- og sykkelveg øst for E6. Det er 

valgt bruke støttemur i to nivåer for å ta opp fylling. Det er også en fordel med to murer at den 

oppleves mindre dominerende. Det gir også plass til lav beplantning på hylle. Mur må trolig støpes da 

det er trangt. For å gi muren samme uttrykk som øvrige murer skal den forblendes med naturstein. Det 

skal etableres brøytetett rekkverk langs E6. Se rapporten «Forprosjekt konstruksjoner» (vedlegg). 

Eksisterende mur mot næringsarealer i Østre Rosten beholdes.  

 
Figur 30: Eksempel på natursteinsmur fra Trondheim. Tegning viser oppbygging av mur ved Nardo Bil. Foto 

viser pen natursteinsmur med horisontale linjer for hvert skift med stein.  

4.2.7 Belysning  

Som hovedprinsipp benyttes mastebelysning langs kjørebaner og gang- og sykkelveger. LED benyttes 

som lyskilde for alle løsninger.    

Alle gang- og sykkelveger skal ha belysning, samt alle konstruksjoner/underganger. 

Figur 29: Underganger ved 

Tonstad omstigningspunkt, på 

østside mot Sjetnemarka.  
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Ved Leirelvdalen forslås viltovergang over E6, hovedsakelig for hjortevilt, som et avbøtende tiltak for 

økt bredde på E6, høy hastighet og stor trafikkmengde ved dagens kryssing og videre mot Nydalsbrua. 

Viltovergang krysser over E6 og tilpasses arealet mellom E6 og Gamle Okstadbakkan. E6 i kulvert skal 

ha samme tverrsnitt som veg i dagen. Areal for videreføring av viltovergang over fv. 6686 er satt av i 

reguleringsplankartet. Dette er tatt inn i rekkefølgebestemmelsene. 

Viltovergangen er regulert som o_SVG_1) på plankart. Området skal opparbeides som viltkorridor. 

Området tillates ikke opparbeidet til dyrka mark. 

Faunapassasjen er utformet som en ren faunapassasje uten tilrettelegging for flerbruk.  

4.3.1 Utforming av viltovergang 

Viltovergang skal ha bredde 50 m. Tunnelportaler skal være tilnærmet parallelt med E6, og føres ned 

med helning 1:4. Det skal etableres ledegjerder på begge sider av E6. Viltovergangen er plassert på 

partiet rett nord for dyrkamarka der det er skog med overhøyde på begge sider av E6. Den er flat i 

toppen for at viltet skal ha visuell kontakt med skogen på begge sider av E6. For vurderinger om 

plassering og utforming, se kapitel 5.5.3.  

Det er laget et forprosjekt med konstruksjonen for viltovergang på E6. Viltovergang over fv. 6686 skal 

ferdigstilles samtidig med ny hovedsykkelveg langs fv. 6686.  

  
Figur 31: Utklipp fra tegning K06, forprosjekt viltovergang.  

Viltovergangen ligger på samme strekning som overgang ved Storler, og skal ha tilsvarende utforming.

  

På viltovergang og langs E6 skal det settes opp viltgjerde med høyde for elg. Gjerdehøyde for elg langs 

E6 skal være 2,5 m. På viltovergangen bør det vurderes å benyttes et lavere tett gjerde da gjerde skal 

stå på tvers av E6, høyde 1,8 m. Det bør også vurderes om det skal benyttes tett gjerde da det er 

vanskelig å oppnå tett skjerm av vegetasjon jf. billys. Voll bør unngås da den gir også ekstra tyngde og 

tar mer areal. Tett beplantning benyttes av viltvoksende arter som grønnvier og istervier, sammen med 

trær som selje, rogn, or, hegg, bjørk, furu, gran, jf. vurdering av spredningsfare. 

Skråninger som viltet skal gå utformes med helning 1:4 eller slakere for å lette ferdsel for viltet. På 

vestsiden kan man vurdere å ta ned litt av toppen på haugen for å få til en bedre veg for viltet, hvis 

dette er nødvendig. Samtidig vil man bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon. Jordtykkelsen over 

konstruksjonen er 1,0 m i forprosjekt.  Vegetasjon skal etableres på kulverten og i overgangen mot 

Figur 32: Viltovergang på E6 Storler sør for 

Tonstad. 
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sideterrenget. Avbøtende tiltak for å unngå påkjørsler av vilt på fv. 6686 skal detaljeres i 

byggeplanleggingen. 

Figur 33: Utklipp fra tegning O103 med viltovergang over E6 (byggetrinn 1) 

 

4.4.1 Vann- og avløpsledninger  

Anlegg som krever spesielt fokus i denne planen:  

▪ VL 800 1981, VL 355 2012, VL 300 1967 

▪ Vannledning med ledningsbrudd er undersøkt. Behov for utskiftning må vurderes i samråd 

med Trondheim kommune 

4.4.2  Drenering av overvann 

Drenering av overvann vil i størst grad foregå med lukket drenering. Det planlegges lukket drenering i 

grøft mellom kjøreveg og gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelveger i tilknytning til underganger er 

planlagt med kantstein på begge sider. Drenering vil da være med lukket drenering og kjeftsluk. 

Overvannet føres inn på eksisterende vegdrens et stykke sørover eller kobles inn på kommunalt 

ledningsnett. Kapasitet på dette nettet skal vurderes, samt erosjonssikring ved filtergrøft i bekk.    

Behov for å ivareta eksisterende flomveger, samt utbredelsen av disse, er vurdert i eget VA-notat, og 

skissert på VA-plan (vedlegg). Det er også vurdert fordrøyning og rensing av overvann. VA-plan skal 

utarbeides i samråd med Trondheim kommune.  

▪ Notat: Notat om VA, utarbeidet av Rambøll, datert 19.10.2021 

4.4.3 Høyspentledninger  

Det er nødvendig å legge om noen jordkabler å gjennomføre planen. Dette er i hovedsak i tilknytning 

til de ulike konstruksjonene. 

4.4.4 Avfall 

I forbindelse med tiltaket skal flere konstruksjoner rives. Før rivearbeidene starter skal det lages en 

miljøsaneringsbeskrivelse. 
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Anleggsaktiviteten skal gjennomføres med minimal mengde produsert avfall og stor gjenbruksandel. 

Alt avfall som kan resirkuleres skal leveres til resirkulering. Alt avfall skal leveres til godkjent 

avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. 

Alt farlig avfall skal behandles forskriftsmessig og transporteres til godkjent deponi. 

 

Regulerte arealer til midlertidig bygge og anleggsområde, merket #1 - #8, kan benyttes til all 

virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget. Når områdene tas i bruk, skal de sikres 

på forsvarlig måte.  Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål, og områdene skal 

ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er angitt i planen. 

▪ På dyrket mark: Før områdene tas i bruk, skal matjorda skaves av og legges i ranker for 

oppbevaring og senere tilbakelegging. Etter at anlegget er ferdig skal området settes i stand 

slik at driften kan fortsette. Dette innebærer utlegging av matjord som er bevart og evt. ny 

tilkjørt matjord.  

▪ Alle arealer som blir berørt i anleggstida skal tilsås og/ eller reetableres med stedegen 

vegetasjon, slik at arealene tilbakeføres til opprinnelig karakter.  Det blir viktig med gode 

bestemmelser om istandsetting. 

Tiltak etter planen skal utføres på en slik måte at de ikke medfører rystelser, setningsskader, 

undergraving av fundament/kjeller eller andre direkte inngrep som kan skade omkringliggende 

bebyggelse. 

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen kommer frem av 

reguleringsbestemmelsene. 
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5 Virkninger av planforslaget 

 

5.1.1 Kommuneplanens arealdel 

Forslaget er i samsvar med hovedtrekk og rammer i gjeldende kommuneplanens arealdel (KPA) 2012-

2024. Planforslaget berøres spesielt av «bevaring naturmiljø» (Leirelvkorridoren) og viltkryssing av E6. 

Det er også mye dyrka mark innenfor planområdet.  

5.1.2 Endringer i forhold til gjeldende reguleringsplaner 

Følgende gjeldende reguleringsplaner blir berørt: 

Tabell 2: Endringer ved planforslaget i gjeldende planer: 

Planforslag til detaljreguleringsplanen for E6 

Tonstad - Kroppanbrua 

Gjeldende planer  

Tiltak i planforslaget er i hovedsak i samsvar 

med gjeldende reguleringsplan, med noen små 

justeringer. Det tas enda større hensyn på å 

legge til rette for kollektivtrafikken, samt 

gående og syklende. Viltovergang er regulert 

og det er tatt inn hensynssoner for 

geotekniske forhold. 

 

 

R0460a E6, Sandmoen-Tonstad, vedtatt 29.10.2009. 

Utklipp fra regulerings-plankart for  

E6 Sandmoen - Tonstad. 

 

Tiltak for gående og 

syklende er endret jf. 

denne planen, samt 

veg til Sjetnmarka. 
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Planforslaget viser omlegging av veg til 

Sjetnmarka.  

Omstigningspunkt Tonstad er uendret. 

 

Utklipp fra planforslaget på Tonstad. 

R20180020 Tonstad, metrobusstasjon, vedtatt 

6.9.2018. 

 

Utklipp fra reguleringsplankart for Tonstad, 

metrobusstasjon. Kjørevegen Øvre Sjetnhaugen og 

gang- og sykkelveg til Sjetmarka er endret. 

 

Planforslagget endrer ikke arealbruken ved 

Byggmakker. Holdeplass og g/s-veg er 

regulert langs Kolstadvegen. 

Det er behov for midlertidige bygge- og 

anleggsområder nærmest E6. 

 

R0429 Vestre Rosten 97, vedtatt 29.8.2002.  

20 innfartsparkeringsplasser ble etablert nær 

Tonstadkrysset ved å ta i bruk nordre del av arealet til 

Byggmakker i 2010.  

  

Utklipp av reguleringsplankart for Vestre Rosten 97. 

 

5.1.3 Tilgrensende utfordringer 

Prosjektet regulerer ikke følgende:  

▪ Bedre løsning av krysset med Fossestuvegen og tilkopling til Bjørndalen  

▪ Krysset med Vestre Rosten/Kolstadvegen 

Disse tiltakene er omfattende, og vil kreve mer planleggingstid og flere vurderinger. Tiltakene kan 

gjøres uavhengig av bygging av kollektivfelt på E6 og utbedring av ramper ved Tonstadkrysset. Gang- 

og sykkelløsninger er tilpasset eksisterende løsninger i kryssene.  
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Tiltaket medfører få endringer i landskapsbildet. I anleggsfasen vil en del av eksisterende vegetasjon 

bli fjernet for å få plass for gang- og sykkelvegsystemet og viltovergang.  

Det er viktig å gjenskape grønne kvaliteter i området og plante inn ny vegetasjon. Landskapsplanen har 

foreslått en del beplanting for å opprettholde ett grønt preg.  

Grønnstrukturen i området vil ikke endres av tiltaket. Vegetasjon som fjernes skal erstattes av ny. Ved 

undergangen og langs gang- og sykkelveger vil det bli bedre plass for å plante trerekker. Dette er vist 

på landskapsplan, tegning O101 (vedlegg). Allergifremkallende planter skal unngås. 

Hovedgrep langs E6 og gang- og sykkelveger er å etablere grøntareal med trerekker mellom 

kjørevegen og gang- og sykkelvegene. Dette vil øke attraktiviteten av gang- og sykkelvegene. 

Vegetasjonen vil danne et bedre lokalklima for gående, syklende og busspassasjerer som venter på 

plattformene. Støttemur bør utformes i naturstein og plasseres parallelt med kjøreveger.  

Kulverter og g/s-veger må utformes med god belysning og god lyskvalitet. Med disse tiltak vil anlegget 

oppleves som et mer sikkert og attraktivt tilbud for myke trafikanter. Ved murer skal det plantes 

busker på hylle for å dempe høyden av murer. Landskapsplanen (vedlegg) viser foreslått beplanting for 

å opprettholde et grønt preg på området.  

  
Figur 34: Snitt viser hvordan gang- og sykkelveg med murer vil bli. Trær og mindre arealer med busker vil 

gi noe oppmykning og demping av murer. 

5.2.1 Vegutstyr og materialbruk 

Materialbruk og utforming skal ha helhetlig uttrykk. For å tilpasses ny E6 i sør benyttes 

formingsveileder «Formingsveileder for Storler – Sentervegen», datert 5.12.2013, som grunnlag for 

valg av løsninger på vegutstyr, støytiltak, murer, osv. for denne E6-strekningen. 

Vegrekkverk 

Det skal benyttes rør-rekkverk langs E6 i forbindelse med tiltaket. Rør-rekkverk er benyttet på ny E6 

sørfra til forbi City Syd i dag, og det skal benyttes på hele strekningen innenfor planområdet fra å få 

helhetlig utforming.  

Midtrekkverk på E6 

Det skal benyttes samme midtrekkverket som på E6 fra der forrige utbygging avsluttet ved ramper 

nord for City Syd og fram Kroppanskogbrua i nordende for å få helhetlig rekkverk på hele strekningen. 

I Okstadbakken skal eksisterende smal rabatt og skinnerekkverk byttes ut med rør-rekkverk.  

Brurekkverk med transparent sprut-/støyskjerm  

Brurekkverk skal benyttes på alle bruer og kulverter. Sprut- og brøytetett brurekkverk for å unngå 

sprut, snø og at noe kan falle ned mot g/s-vegen.  Dette gjelder ved kulverter også. Det skal være 

klatresikkert rekkverk. 



36 

 

                                                      
 

  

Figur 35: Fv. 736 over E6 ved Klettkrysset med brurekkverk med brøyteskjerm til venstre. E6 Frya – Sjoa i 

Gudbrandsdalen med støyskjerm i glass sammen med brurekkverk til høyre.  

5.2.2 Murer 

Det skal benyttes naturstein i prosjektet da dette er brukt i tilstøtende E6-prosjekt. Vingemurer på alle 

underganger på Tonstad forblendes med naturstein for å følge tilstøtende formingsveileder. 

5.2.3 Støyskjermer 

Det er viktig at utforming av støyskjermer har et felles uttrykk med omkringliggende skjermer. Enhetlig 

utforming gir et rolig uttrykk. Det foreslåes benyttet skjerm med en samme utforming som 

støyskjermen langs tilstøtende E6 i sør. Denne har samme utforming som støyskjermer på 

Omkjøringsvegen ved Tunga - Moholt og Gildheim - Grillstad. Samordning av utforming av disse 

skjermene gir et enhetlig og pent uttrykk på støyskjerming for trafikanter som passerer Trondheim. 

 
Figur 36: Utforming av støyskjermer langs E6 Tonstad. Kilde: «Formingsveileder for E6 Miljøpakken, Parsell 

Storler – Sentervegen», datert 15.12.2013. 

Ved underganger skal støyskjermer tilpasses brurekkverket.  
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Tiltaket kommer ikke i konflikt med automatisk fredete kulturminner eller registrerte SEFRAK-

bygninger.  

Det kan ligge ukjente automatisk fredede kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn mot 

planområdet. Dersom slike kulturminner oppdages under det videre arbeidet med planforslaget eller 

under byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. Dette 

pålegget skal videreformidles til de som skal delta i gjennomføring av tiltaket. Dette pålegget er sikret i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

Det er funnet to kvikkleirelag i dybden i omtrent hele planområdet. Omfang av områdestabilisering er 

ikke endelig konkludert. 

For nærmere beskrivelse vises det til geoteknisk notat: 

▪ Geoteknisk notat: E6 Tonstad - Kroppanbrua, Geoteknisk notat Reguleringsplan, utarbeidet av 

Afry AS datert 11.3.2022. 

 

5.5.1 Naturområder, biologisk mangfold 

Arbeidet baserer seg på kjent kunnskap om naturmiljø.  

Utvidelsen av dagens E6 vil gi noe arealbeslag som vil påvirke kartlagt naturtype med blandingsskog 

(id 1601120509) der viltovergang er plassert. Det er ikke registrert spesielt sårbar vegetasjon i dette 

området, og det finnes arter som er vanlige forekomne. For leveområder for fugl vil en viltovergang 

trolig bedre forholdene noe da spredningsmulighetene forbedres. 

For nærmere vurderinger vises til notat: 

▪ «Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua. Naturmiljø. Naturmangfold», utarbeidet av 

Sweco, datert 7.1.2021. 

Viltkorridoren, Leirelvkorridoren, er omtalt under vilt, kapitel 4.3 og 5.5.3. 

Tiltaket vil ikke direkte berøre none av vassdragene. Det planlegges filtergrøft for overvann ut til 

bekken nord for dyrket mark på Formo. Dette kan påvirke øvre del av bekk, men det er ikke kjente 

verdier i bekken her. 

Det vil bli utarbeidet en plan for ytre miljø (YM-plan) som vil ivareta alle krav og føringer for det ytre 

miljø i byggeplanfasen. 

5.5.2 Fremmede arter 

Det er registrert noen få fremmede arter langs dagens veg innenfor planområdet. Bestemmelsene 

sikrer utarbeidelse av en tiltaksplan for massehåndtering og gjennomføring av tiltak. I forbindelse med 

byggeplanleggingen skal det gjøres en kartlegging av fremmede arter innenfor planområdet og evt. 

utarbeides miljørisikovurdering og tiltaksplan for å hindre at fremmede arter spres som følge av 

veganlegget. 

5.5.3 Vilt og viltovergang 

Utvidelsen av dagens E6 vil gi noe arealbeslag, men viktige oppholdsområder for vilt vil ikke berøres. 

Flere felt kan gi mer trafikk nær og støy knyttet til dette som kan påvirke at vilt unngår området i 

større grad. 
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Den sentrale delen av Leirelvkorridoren krysser i øvre del av Okstadbakken, og det er her de fleste 

kryssinger av elg skjer. Det er i dette området det anbefales at det etableres en overgang for vilt over 

E6 for å forsterke korridorens funksjon for vilt og for å hindre viltpåkjørsler. Dette er beskrevet i notat, 

referanse 2017/29593:  

▪ «Plassering for mulig viltovergang over E6 i Okstadbakken – befaring og tilrådning», utarbeidet 

av NTNU Vitenskapsmuseet, datert 11.09.2017.  

I behandling av detaljregulering av Rv. 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg (r02140021), den 7.12.2017, 

ble følgende flertallsmerknad vedtatt: «Det har stor langsiktig betydning å sikre de to økologiske 

korridorene som forbinder Byneset med områdene øst for Trondheim. Tiltak som forringer disse 

korridorene, må suppleres med tilstrekkelige avbøtende tiltak. Rådmannen bes fremme forslag til 

hvordan dette kan løses og finansieres. For Leirelvkorridoren bør dette gjøres i forbindelse med 

reguleringsarbeid for nytt kollektivfelt i Okstadbakken.» 

I forbindelse med denne detaljreguleringsplanen er det utarbeidet et oppdatert notat om vilt i området: 

▪ «Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua. Naturmiljø. Vilt», utarbeidet av Sweco, datert 

7.1.2021. 

I notatet er det vurderinger av plassering, bredde, lengde og utforming av viltovergangen. Plassering 

og utforming er beskrevet i kapitel 4.3. 

Detaljreguleringsplanen foreslår viltovergang over E6 og fv. 6686 ved Leirelvdalen, hovedsakelig for 

hjortevilt. Reguleringsplan viser areal for viltovergang over fv. 6686, denne blir detaljert ved 

utarbeidelse av reguleringsplan for ny hovedsykkelveg langs fv. 6686. 

Utforming av viltovergang er begrenset av at det skal benyttes prefabrikkerte betongelement som 

heises på plass. Stengning av E6 skal begrenses pga. stor trafikkmengde og få omkjøringsmuligheter 

som tåler trafikkmengden. En viltovergang som ved Storler, vil ikke være mulig å bygge da den er 

plasstøpt. Prefabrikkerte elementer gir begrensninger i utforming og størrelse. Terrengutforming skal 

ta hensyn til dette ved å ha så slake helninger som mulig på østside av E6. 

Viltgjerder plasseres langs E6. Det bygges ikke viltovergang over Gamle Okstadbakkan i forbindelse 

med utbygging av kollektivfelt på E6, da fremtidig hovedsykkelveg (bredde 7 m) vil komme langs 

Okstadbakken. Det utarbeides egen reguleringsplan for fremtidig hovedsykkelveg. Uten viltovergang 

over Gamle Okstadbakkan mister vi den naturlige høyden på østsiden, så det er viktig med god 

utforming og mye vegetasjon i nedgangen mot øst ved foreslått løsning. Viltgjerde skal stå langs 

kanten av E6 og opp sider av viltovergangen inntil E6. 

Ulike arter har forskjellige krav til områdene for at de skal kunne passere. Elg er kanskje den mest 

robuste arten i systemet, så selv om elg og rådyr passerer E6 i plan av og til, er det mange andre arter 

som vil kunne bruke korridoren som ikke har mulighet til å krysse sterkt trafikkerte veger eller andre 

åpne områder.  

Elg bruker også passasjen under Kroppanbrua sporadisk, men området er mye brukt av mindre vilt 

(opp til rådyrs størrelse).   

Økologisk korridor: 

En viltovergang med tilstrekkelig bredde og utforming plassert i den sentrale delen av 

Leirelvkorridoren i Okstadbakken vil vesentlig forbedre korridorens funksjon som spredningsområde 

for planter og dyr over E6. Barriereeffekten som E6 representerer i dag vil reduseres.  

Trafikksikkerhet:  

Ved etablering av viltovergang med tilhørende vilt-/ledegjerder vil faren for viltpåkjørsler på E6-

strekningen forsvinne. Tiltaket vil være positivt for dyrevelferd og samfunnsøkonomi.   
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Viltovergangen krysser ikke Gamle Okstadbakkan slik at trafikksituasjonen vil være tilsvarende dagens 

situasjon her. Det er relativt lav ÅDT her (5600 i 2019) i dag med fartsgrense nedsenket til 50 km/t i 

nord der viltovergang er planlagt, og 70 km/t langs dyrket mark. Dersom viltgjerde plasseres på 

østsiden så krever det åpninger i gjerde for veger og driftsveger, og det er risiko for at vilt stenges 

innenfor gjerdet. Dette vil utgjøre en større fare enn om vilt får krysse fv. 6686 fritt. 

Landbruk:  

Ved plassering som vist i planforslaget, vil tap av dyrkamark være minimal. Ideelt sett bør det etableres 

skogsvegetasjon på et større område på begge sider av overgangen som leder viltet til brua. Dette 

fører derimot til et større tap av dyrkamark. Det anbefales i stedet at viltet ledes med viltgjerder langs 

E6, og at selve viltovergangen beplantes med skog- og buskvegetasjon. Ved riktig utforming vil det bli 

attraktivt for både små og store dyr å krysse over. 

5.5.4 Forholdet til Naturmangfoldlovens kapitel II, §§ 8-12 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget 

Tilgjengelig informasjon om naturverdiene er innhentet fra naturbasen (Miljødirektoratet), artskart 

(Artsdatabanken), samt kartsider til Trondheim kommune. Tiltaket vil ikke berøre viktige naturområder 

eller rødlistede arter. Det er også foretatt befaringer og utarbeidet notat fra NTNU og Sweco (vedlegg).  

§ 9 (føre-var-prinsippet)   

Kravet til kunnskapsgrunnlaget jf. nml. § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap anses å være oppfylt. På bakgrunn av dette er § 9 (føre-var-prinsippet) lite relevant.   

§ 10 Samlet belastning på naturmangfoldet i planområdet 

Virkninger av et tiltak skal vurderes ut fra den samlede belastningen økosystemet blir utsatt for, iht. 

nml. § 10. Tiltaket vil ikke medføre spesielle negative konsekvenser for naturmangfold. 

§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse 

Kostnadene som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur skal dekkes av tiltakshaveren. 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er ønskelig å bruke mest mulig skånsomme metoder og teknikker i forhold til miljø. Disse 

metodene skal omtales i ytre miljøplan i byggeplanen. 

Det anbefales at det gjøres undersøkelser for å vurdere effekten av bygging av viltovergangen. 

 

Tiltaket vil ikke endre bruken av tilgrensende friluftslivsområder.  

Trafikksikkerheten for myke trafikanter bedres. og det legger til rette for trygg aktivitet og letter 

fremkommeligheten til aktivitetsområder og sosiale møteplasser. Tilgjengeligheten til fots og sykkel 

øker for de som bor og ferdes i området.  

 

Nye kollektivfelt vil bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for kollektivtransport og passasjerer. 

Tilgjengeligheten for gående og syklende blir forbedret ved etablering av nye sykkelveger med fortau 

langs E6 og gjennom omstigningspunktet. Nye underganger vil utbedre siktforhold og bedre 

trafikksikkerhet for gående og syklende. 

5.7.1 Fremtidig trafikk 

For å beregne fremtidig trafikk er det tatt utgangspunkt i trafikktelling fra tellepunktet på 

Kroppanbrua. Øverst i Okstadbakken, mellom Tonstadkrysset og rampene til og fra Osloveien vil 
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trafikken være en del høyere enn på Kroppanbrua. NVDB viser ÅDT2019 på 1250 for sørgående rampe 

og 730 for nordgående rampe.  

I arbeidet med NTP er fylkesprognoser for årlig trafikkvekst lagt til grunn, som vist i tabellen under. 

 

Tabell 3. Prognoser for gjennomsnittlig trafikkvekst for Sør-Trøndelag (Kilde: NTP (EFFEKT). 

 

Dette er generelle faktor som gjelder for et område tilsvarende det gamle Sør-Trøndelag fylke. På den 

aktuelle strekningen er det grunn til å anta at veksten kan bli høyere enn disse generelle faktorene. 

Dette både fordi det her er mye næringstrafikk og mye gjennomgangstrafikk. Begge disse 

trafikantgruppene er grupper som er unntatt fra nullvekstmålet. Dersom veksten i gjennomsnitt skal 

være lik de i tabellen vil sannsynligvis veksten på E6 ved Sluppen ligge over dette gjennomsnittet. 

Med utgangspunkt i dagens trafikk og prognosene for trafikkvekst får vi følgende estimater for 

fremtidig trafikk på Kroppanbrua: 

 

Tabell 4: Estimat for fremtidig trafikknivå på Kroppanbrua. 

 

Til sammenlikning ble det i arbeidet med KDP Sluppen beregnet ÅDT på 51.300 for 2030 sør for 

rampene. Her ligger det imidlertid en forutsetning om vegprising på 3,- kr per km. For 2018 var 

beregnet trafikk 51.900. Her er det dagens bomring som ligger til grunn. Disse beregningene viser 

altså tilnærmet uendret trafikknivå fra 2018 til 2030. 

Dette viser at det vil være en vesentlig usikkerhet knyttet til trafikknivået på E6, og at forutsetningene 

man baserer seg på har stor betydning. 

 

5.7.2 Tilgjengelighet og fremkommelighet 

Fremkommelighet for kollektivtransport 

Det er spesielt viktig at fremkommeligheten for kollektivtrafikken blir god mellom 

Tiller/Heimdal/Kolstad og Trondheim sentrum, langs E6. Kollektivfelt i Okstadbakken og 

Tonstadkrysset er oppført på AtBs liste over prioritert infrastrukturprosjekt for metrobuss. Et eget 

kollektivfelt antas også å gi større sikkerhet for busspassasjerene med mindre sjanse for kraftige 

oppbremsinger. 

Etablering av nye kollektivfelt på E6 gjøres med intensjon om bedre og mer forutsigbar 

fremkommelighet for kollektivtrafikk. Etablering av nye felt på E6 vil øke tryggheten for metrobussene 

sammen med øvrig trafikk på E6. Trafikkrapporten (Rambøll) konkluderer med: 

Hovedgrunn til å etablere egne felt for buss i rute er trafikksikkerheten. Det er lite forsinkelser 

for bussene i dagens situasjon. 
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Vi antar at alternativ med høyrestilt kollektivfelt er best fra Tonstad og nordover. Det vil bli 

svært krevende med fletting av mange trafikkstrømmer i et område like nord for 

Tonstadkrysset der det kan være stor fartsforskjell på trafikken/kollektivtrafikken, anbefales 

ikke. 

På strekningen rett før og over Kroppanbrua er det forholdsvis flatt og antatt mer lik hastighet 

mellom trafikantgruppene. Med det som utgangspunkt vil vi anta at det er et tryggere sted å 

gjennomføre feltskifte for både buss og bil. 

På lang sikt (nytt vegsystem på Sluppen) kan kollektivfeltet fortsette fram til Holtermanns veg 

som høyrestilt kollektivfelt, men det må oppheves på strekningen som er nødvendig for trafikk 

som skal ta av til rv. 706 Osloveien. 

Fra 3. august 2019 har Trondheim innført et nytt kollektivsystem, se linjekart. Når Tiller 

kollektivknutepunktet er ferdig bygd, skal det ha hovedfunksjon ved omstigning mellom regionbusser 

og metrobuss samt andre lokale busser.  

 

AtB la ned dagens holdeplasser på E6 ved Byggmakker i februar 2020, men de ønsker at det sees på 

utforming av holdeplassene på sikt. Dagens bussholdeplasser på E6 førte til betydelig utrygghet for 

busser ved inn- og utkjøring til holdeplassene. AtB har signalisert at det er fortsatt vil være behov for 

bussholdeplasser på E6 ved Byggmakker for å ivareta omstigning med ruter som ikke kjører innom 

Tiller knutepunktet, dette er hovedsakelig metrobuss M2 og rute 40 Flatåsen-Tonstad. AtB påpeker 

også at dette er de første holdeplassene for regionbusser etter Kroppanbrua og Okstadbakkan retning 

sør. 

Spørsmål om BRT-løsning for busstrafikken er ikke noe som kan eller bør løses i en reguleringsplan, 

men i en større utredning for hele kollektivsystemet. Dette er omtalt i vedlagt Trafikkrapport (Rambøll). 

Fremkommelighet ved ulike antall felt 

Kapasiteten for hvert kjørefelt på en flerfeltsveg kan generelt antas å være ca. 1800 kjt/t. Dette 

tilsvarer i gjennomsnitt to sekunder mellom hvert kjøretøy. Under ideelle forhold kan man registrere 

trafikkmengder i overkant av 2000 kjt/t. Stigning og høy tungtrafikkandel på strekningen er faktorer 

som vil redusere kapasiteten. For Okstadbakken er det beregnet kapasiteten per kjørefelt på 1500 

kjt/t. 

I arbeidet med E6 Tonstad – Kroppanbrua vurderes det alternativer med ulikt antall felt, og om ett av 

feltene i hver retning kan brukes som kollektivfelt. Med dagens trafikkmengde vil det bli 

Figur 37: Utklipp fra linjekart for 

Trondheim (Kilde: AtB). 
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kapasitetsoverskridelse i ettermiddagsrush dersom ett av kjørefeltene omdisponeres til kollektivfelt. 

Vedlagt Trafikknotat (Rambøll) og tilhørende trafikksimulering viser dette og konkluderer følgende: 

Det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å avvikle dagens trafikkmengder med to felt i sørgående 

retning i Okstadbakken. Ved etablering av to felt på ramper fra Omkjøringsvegen vil man i 

praksis flyttes dagens flaskehals fra rampene på Sluppen til Okstadbakken. Flettingen med på-

rampen fra Osloveien vil være et kritisk punk for framkommeligheten for bussen og 

trafikksikkerheten ved to felt for bil. et anbefales ikke å omdisponere ett kjørefelt til 

kollektivfelt. 

Fremkommelighet på E6 

Nordgående trafikk på E6 forventes å kunne avvikles uten vesentlige avviklingsproblemer for verken 

buss eller bil, og man vil få en jevnere fordeling av trafikken mellom de ulike kjørefeltene. Det vil også 

være mer robust mot nestenulykker og trafikkulykker. Akselerasjonsrampe i Tonstadkrysset får 

tilstrekkelig bredde, jf. N100. 

I sørgående retning vil god framkommelighet for bil og kollektivtrafikk ivaretas med dagens feltbruk, 

som beskrevet i forrige punkt og i vedlagte trafikknotat. 

Fremkommelighet for nødetater 

Utvidelsen av E6 med kollektivkjørefelt i hver retning, vil føre til at Okstadbakken blir mer robust ved 

en nødsituasjon der utrykningskjøretøyer har særskilte behov. 

5.7.3 Trafikksikkerhet 

Trafikksikkerhet for bilister og kollektivtransport.  

Ved å etablere ett kollektivfelt på E6 i Okstadbakken forventes konfliktpunktene på E6 å bli tilnærmet 

borte, da bussene får lengre strekning til å tilpasse hastighet og skifte felt. Dette forventes å gi en 

betydelig trygghets- og sikkerhetsgevinst. Ett ekstra felt gjør også strekningen ber robust da det vil 

være enklere å holde ett felt åpent for busstrafikk ved f.eks. trafikkulykker. 

Breddeutvidelsen på rampen fra Kolstadvegen og sørover på E6 vil gi frafall av de potensielt farlige 

situasjonene ved at det er smalt når større kjøretøy passerer. Dette vil være en viktig sikkerhetsmessig 

effekt.  

Vekslingsstrekning gir bedre trafikksikkerhet, særlig ved avkjøring fra E6 mot Kolstadvegen, hvor det i 

dag er direkte avkjøring.  

5.7.4 Kollektivholdeplasser på E6, vekslingsstrekning 

Det har vært vurdert forslag til utbedring av holdeplasser E6 Tonstadkrysset, med lengre 

akselerasjonsfelt enn i dag, og i tillegg vekslingsstrekninger på E6 sør for Tonstadkrysset. 

Utforming og plassering av holdeplassene er avhengig av godkjent fravikssøknad i Vegdirektoratet. 

Fravikssøknad ble ikke godkjent da stor trafikkmengde, mange feltskifter og ulike forhold mellom fart, 

akselerasjon og retardasjon ikke vil gi en trafikksikker plass å ha holdeplasser på. Bussholdeplasser er 

dermed tatt ut av planforslaget.  

Trafikksikkerhet for gående og syklende 

Fremkommeligheten for myke trafikanter blir vesentlig forbedret ved etablering av nye gang- og 

sykkelveger. De nye forbindelsene skal knytte området med hovedsykkelrute langs E6 sammen med 

øvrig gang- og sykkelvegnett, og bidra til å øke antall syklende i området. Kortere avstander til 

holdeplassene og bedre tilrettelagte gangadkomster vil bidra til at flere kommer til å reise miljøvennlig 

i området, dvs. sykle eller reise kollektivt.  

Trafikksikkerheten økes der gang- og sykkelveg erstattes med sykkelveg med fortau som gir et klarere 

skille mellom gående og syklende. 



43 

 

                                                      
 

Flere av sykkeltraséene i planområdet er en del av hovednett for sykkel i Trondheim (ref. 

sykkelstrategien). Figur 39: Kartet viser sykkelhovedruter, Sykkelstrategi for Trondheim 2014-

2025.Figur 39 viser kart over hovednett for sykkel fra Sykkelstrategien. De sorte linjene er planlagte 

(ikke utbygde) ruter. 

 

Tilgjengeligheten for myke trafikanter blir forbedret ved etablering av nye gang- og sykkelveger langs 

E6 og på tvers. Det innebærer eksempelvis sykkelveg med fortau med trygge og attraktive 

krysningspunkter for gående. Langs “ekspress”-ruta for sykkel legges det opp til bedre 

framkommelighet på syklende. Dette har påvirket behov for sikt, tilrettelegging av kryssinger for 

gående, samt nok bredde for både syklende og gående. Som et tiltak for dette er det foreslått regulert 

sykkelrundkjøring.  

Ny undergang som erstatter dagens sør for holdeplassene på E6, ved Byggmakker, vil ivareta 

trafikksikkerhet og trygghet/kriminalitetsforebygging for myke trafikanter på en bedre måte enn i dag. 

Kurven på gang- og sykkelvegen vest for undergangen mot nord, er ikke i samsvar med krav i håndbok 

N100 med radius 40 m. På grunn av plassmangel er det ikke mulig å få til en større kurve. Som 

avbøtende tiltak er det foreslått terrengtilpasning i innerkurven for å åpne mest mulig og få bedre sikt. 

Strekningen inn mot kurven har stigning på maks 5 %. 

I undergangene både på øst og vestsida av Tonstad omstigningspunkt (busspassasjerer) er det tidvis 

store gangstrømmer med fotgjengere. Det foreslås derfor å endre på utformingen av underganger og 

gang- og sykkelveger slik at de gjøres bredere og mer oversiktlige. 

Registreringene indikerer at det ikke er stor sykkeltrafikk i dag på hovedruten langs E6. Potensialet for 

at dette vil bli en attraktiv rute vil forsterkes av følgende forhold: 

Figur 38: Kartet viser sykkelhovedruter, 

Sykkelstrategi for Trondheim 2014-2025. 
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- En mer direkte føring av traséen på østsiden av E6, som en forlengelse av gang- og 

sykkelvegen som er bygd over John Aaes veg. 

- Realisering av planlagt gang- og sykkelbru over Bjørndalen vil gi forbindelse for Saupstad-

/Kolstad-området til sykkelvegene i planområdet. 

- Hovedsykkelveger mellom Tiller og Sluppen/Midtbyen vil øke attraktiviteten for syklende på 

strekningen. 

 

Alle forbindelser for gående og syklende og kollektivholdeplasser skal tilrettelegges for alle, og 

universell utforming av offentlig infrastruktur er sikret. Nye gang- og sykkelveger ivaretar stigning og 

trinnfri adkomst til holdeplassen, samt at gangvegsystemet anses som logisk utformet og lett lesbar. 

Alle gang- og sykkelveger utformes med maksimal stigning på 5 %. Undergangene skal ha belysning. 

 

Det er ikke kjente forurenset grunn som krever tiltak innenfor planområdet, men det er områder med 

mistanke og ikke akseptabel forurensning nært inntil planområdet. 

For arbeider i eventuell forurenset grunn gjelder kapitel 2 i Forurensningsforskriften. Dette innebærer 

blant annet at masser med forurenset grunn ikke skal spres (§2-5), og at det skal utarbeides 

tiltaksplan (§2-6). Før oppstart skal det gjøres en risikoanalyse som avdekker alle potensielle 

faremomenter. 

Det kan ikke utelukkes spredning/forurensing innenfor planområdet. Det skal derfor gjennomføres 

grunnundersøkelser i forbindelse med byggesøknad. Dersom det er forurenset grunn (overskridelser av 

grenseverdiene i vedlegg 1 til kap. 2 i forurensningsforskriften), må det utarbeides tiltaksplan som 

sendes til kommunen til behandling – i god tid før det skal graves. 

 

Landbruksarealer er regulert som LNF-areal (Landbruks-, natur- og friluftslivsområder. Områdene 

gjelder eksisterende LNF-områder i kommuneplanen 2012-2024. Arealene skal benyttes jf. gjeldende 

bestemmelser i kommuneplanen. 

Utbygging av kollektivfelt langs E6 vil føre til omdisponering av dyrket mark til vegformål. Tiltaket er 

planlagt slik at det medfører minst mulig ulemper for drift av jordene. Oppsummert blir beslagene slik: 

Tabell 5: Arealbeslag 

Markslag Permanent erverv (m2) Midlertidig (m2) Totalsum (m2) 

Fulldyrka jord 950 18600 19550 

Innmarksbeite 0 0 0 

 

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

 

Retningslinjen T-1442/2021 kommer til anvendelse ved bygging av ny veg og utbedring av 

eksisterende veg. Ved støyberegninger er det benyttet følgende støysoneinndeling: 

➢ Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme 

bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. Lden>65 dB. 
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➢ Gul sone er en vurderingssone, hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende 

tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. Lden = 55-65 dB. 

I støysonekartlegging etter T-1442/2021 er mottakerhøyde på 4 meter anbefalt. Støy fra vegtrafikk er 

beregnet i henhold til Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy ved bruk av Novapoint Støy.   

Det er utarbeidet støyrapport (Rambøll).   

 
Figur 39: Støy fra ny veglinje, utdrag av støyrapport, vedlegg 3b. Høyde over terreng er 4 m. 

5.11.1 Beregningsresultat 

Støyberegninger er gjennomført både for dagens og fremskrevet situasjon- i år 2035. Utvidelse av E6 

vil betyr liten endring i støynivå for området så lenge eksisterende skjermer i konflikt med ny veg 

flyttes og opprettholder dagens høyde. Nytt skjermingstiltak vil være nødvendig ved Østre Rosten 4C 

(Nidaros Idrettsungdomskole). Det anbefales videre at bygg i rød støysone fra ny veg vurderes for 

lokale tiltak. Ingen bygg vil oppleve merkbar endring i støynivå (≥3 dB). 
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Tabell under viser hvilke bygninger som skal vurderes for lokale tiltak. Lokale tiltak er ivaretatt i 

bestemmelsene.Tabell 6: Bygg markert i Figur 3, samt bygg i rød støysone fra sum støy med alle veger. 

 

 

Bebyggelse med bruksformål som er følsomt for luftforurensning vil ikke bli berørt i forbindelse med 

tiltaket. For å oppnå tilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal luftkvalitetsgrenser som angitt i 

Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av luftkvalitet T-1520 legges til grunn. 

 

Det er ingen arealer av betydning (innenfor planens område), som kunne vært aktuelt for eventuelle 

fremtidige energistasjoner.  

I bygging av tiltaket skal det benyttes klimavennlige materialer i størst mulig grad. Utslipp i forbindelse 

med anleggsdrifta skal reduseres ved tiltak.  Tiltak beskrives i forbindelse med byggeplan. 

 

Prosjektet har utredet hva utvidelsen av E6 med kollektivfelt kan betyr for transportarbeid og 0-vekst. 

En utvidelse medfører flere kjørefelt, og kan medføre mer personbiltrafikk ved at flere kjørefelt gir økt 

kapasitet på hovedvegen. Utvidelsen strekker seg over en lengde på ca.1400 m.  

Vi kan ikke overordnet se at noen av tiltakene vil gi økt trafikk. Overordnet kapasitet på strekningen 

Tonstad-Kroppanbrua vil være som i dag. Viser til Trafikknotat utarbeidet av Rambøll. 

Reguleringsplanen legger til rette for at det blir mer attraktivt å reise kollektivt, sykle eller gå i 

området.  
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Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er nødvendig 

for gjennomføring av tiltaket. Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom 

minnelige forhandlinger ikke fører fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon 

(tvungen avståelse) med hjemmel i Veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens Kapittel 16 – jfr. § 

12-4. Ved ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.  

Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I 

samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn. Midlertidig anlegg- og riggområde erverves 

ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Skader og tap som følger av 

midlertidig bruk under anlegget skal erstattes. 

5.15.1 Avvik i formålsgrenser 

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at areal 

som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrenser. Matrikkelloven 

åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens formålsgrenser for å oppnå en 

tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget, men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens 

skranker for grensejustering.  

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 

matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få matrikkelført ny 

eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik kan foretas uten noen 

endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring av reguleringsplanen etter PBL § 

12-14 andre ledd . 

5.15.2 Erverv og berørte eiendommer  

Planen berører hovedsakelig samferdselsareal og dyrket mark, noe næringsareal og ett gårdstun.  

Mot dyrket mark er arealet som reguleres til vegformål og erverves, tilrettelagt for en forsvarlig bruk av 

dyrket mark. Normalt er det tilstrekkelig å erverve 3 meter fra vegkant.  

5.15.3 Grunneiere  

Det er flere grunnere og rettighetshavere på strekningen, se kapitel 3.1. Alle skal kontaktes i 

forbindelse med planleggingen og høring av planforslaget. 

5.15.4  Byggegrense 

Det er ikke regulert byggegrense på plankartene da det er Veglovens generelle byggegrense som 

gjelder.  

 

5.16.1 Trafikkavvikling 

Gjennomføring av anlegget vil være krevende. Nye kollektivfelt og konstruksjoner skal bygges mens 

dagens veg er åpen for trafikk.  

I anleggsperioden vil trafikkavviklingen påvirkes. Et viktig krav blir at et forsvarlig tilbud til alle 

trafikantgrupper (bilister, tungtransport, kollektivtransport, gående/syklende, utrykningskjøretøy) må 

opprettholdes gjennom hele anleggsperioden. 

Det er utarbeidet forslag til omlegging av trafikken i faseplaner for: 

▪ Kryss Sjetnemarka 

▪ Kulvert sør 

Faseplaner (Y-tegninger) er vedlagt i tegningshefte.  
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5.16.2 Midlertidig bygge- og anleggsområder 

Regulerte arealer til midlertidig bygge og anleggsområde, merket #1 - #8, kan benyttes til all 

virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av anlegget. Når områdene tas i bruk, skal de sikres 

på forsvarlig måte.  Etter avsluttet anlegg opphører midlertidig reguleringsformål, og områdene skal 

ryddes, istandsettes og tilbakeføres til det formål som er angitt i planen. Det er stilt krav til rigg- og 

marksikringsplan og tiltaksplan for massehåndtering før igangsetting av tiltak.  

▪ På dyrket mark: Før områdene tas i bruk, skal matjorda skaves av og legges i ranker for 

oppbevaring og senere tilbakelegging. Etter at anlegget er ferdig skal området settes i stand 

slik at driften kan fortsette. Dette innebærer utlegging av matjord som er bevart og evt. ny 

tilkjørt matjord.  

▪ Alle arealer som blir berørt i anleggstida skal tilsås og/ eller reetableres med stedegen 

vegetasjon, slik at arealene tilbakeføres til opprinnelig karakter. Tiltak etter planen skal utføres 

på en slik måte at de ikke medfører rystelser, setningsskader, undergraving av 

fundament/kjeller eller andre direkte inngrep som kan skade omkringliggende bebyggelse. 

Krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak etter planen kommer frem av 

reguleringsbestemmelsene. 

5.16.3 Overskuddsmasse fra tiltaket 

Overskuddsmasser skal leveres til godkjent mottak.  
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6 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalysen vedlagt planbeskrivelsen viser at risikosituasjonen for området er 

knyttet hovedsakelig til trafikale forhold. Planområdet tangerer områder med høy faresonegrad for 

kvikkleire og høye verdier for forurenset grunn. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse inneholder kilder og begrunnelse for konklusjoner i analysen.  

ROS-analysen ligger som vedlegg til planen. 
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7 Planprosess og innkomne innspill 

 

Oppstartsmøte med Trondheim kommune ble avholdt den 15.5.2020. 

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i Adresseavisen juli 2020 ihht. plan- og bygningsloven § 12-8. 

Berørte grunneiere, rettighetshavere og naboer, samt offentlige myndigheter og organisasjoner ble 

varslet per brev 1.7.2020. Det kom inn 6 innspill til meldingen om oppstart.  

I planperioden er det gjennomført befaring/møte med enkelte berørte grunneiere, NVE, 

Statsforvalteren og Fylkeskommunen i Trøndelag. Det er også gjennomført møter med AtB og 

skiltmyndigheter. 

 

I forbindelse med varsel av oppstart kom følgende merknader inn og er behandlet i det videre 

planarbeidet. 

Notat med oppsummering av merknader ligger som vedlegg til planen. 
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8 Vedlegg 
Følgende notater og rapporter ligger som vedlegg til detaljreguleringsplanen: 

▪ Kopi av varslingsannonse og varslingsbrev ved oppstart 

▪ Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse), utarbeidet av Statens vegvesen, 15.01.2021, Rev 

15.03.2022 

▪ Tegningshefte med tekniske tegninger 

▪ Geoteknisk notat: E6 Tonstad - Kroppanbrua, Geoteknisknotat Reguleringsplan, utarbeidet av 

Afry AS datert 11.3.2022. 

▪ Forprosjekt: «E6 Tonstad – Kroppanbrua. Forprosjekt konstruksjoner», utarbeidet av Statens 

vegvesen datert 20.04.2021. 

▪ Notat: Notat om VA, utarbeidet av Rambøll, datert 19.03.2022 

▪ Støyrapport, utarbeidet av Rambøll, datert 02.06.2021 

▪ Trafikknotat: Trafikkberegninger adkomst Øvre Sjetnhaugan, utarbeidet av Rambøll, datert 

23.08.2021 

▪ Trafikknotat: «E6 Tonstad-Kroppanbrua: Trafikkmengder og feltbruk» er utarbeidet av Statens 

vegvesen ved Børge Bang, datert 8.1.2020. 

▪ Trafikkrapport: «Detaljregulering for E6 Tonstad – Kroppanbrua. Kollektivfelt», utarbeidet av  

Rambøll, datert 20.4.2021 

▪ Befaringsnotat: «Plassering for mulig viltovergang over E6 i Okstadbakkan – befaring og 

tilrådning», utarbeidet av NTNU Vitenskapsmuseet, datert 11.09.2017.  

▪ «Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua. Naturmiljø. Vilt», utarbeidet av Sweco, datert 

7.1.2021. 

▪ «Reguleringsplan E6 Tonstad – Kroppanbrua. Naturmiljø. Naturmangfold», utarbeidet av 

Sweco, datert 7.3.2022. 

▪ Formingsveileder E6: «Formingveileder for Storler – Sentervegen», datert 15.12.2013.  

 

 

 


