NOTAT: INNKOMNE
MERKNADER
Oppdragsnavn Mindre endring av gjeldende reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporalsbru i
Midtre Gauldal kommune
Prosjekt nr.
1350030031
Kunde
Statens vegvesen

Dato 10.07.2019

Kommentarer til innspill til varsel om oppstart av mindre
endring
Statens vegvesen har i samarbeid med Midtre Gauldal kommune varslet
oppstart av mindre endring av gjeldende reguleringsplan for E6 Soknedal –
Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune (Nasjonal arealplanID: 16482015009).
Rambøll har bistått Vegvesenet i denne saken og har i forbindelse med varselet
mottatt en del kommentarer og innspill, og i tabellen i det påfølgende er
innspillene referert og kommentert.

Rambøll
Kobbes gate 2
PB 9420 Torgarden
N-7493 Trondheim
T +47 73 84 10 00
https://no.ramboll.com

Innspillene i sin helhet følger dette notatet som vedlegg.

Rambøll Norge AS
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NO 915 251 293 MVA

Navn
Coop Oppdal SA

Innspill
Ser av oppdaterte planbestemmelser og
plankart at nordlig av/påkjøring skal ivaretas
både under anleggsperioden og etter
ferdigstillelse av bru/veg. Eksakt plassering
vil bli tilpasset når det er ferdigstilt.

Kommentarer
Tas til etterretning

Dette er i tråd med vårt innspill på avholdt
møte og en nødvendighet for å drive næring
på arealet.
Næringsforeningen i
Trondheimsregionen

Det er viktig at Coop har god tilgang til sine
arealer under byggeperioden.

Tas til etterretning

Det er også viktig at rundkjøringen
dimensjoneres slik at den er lett å komme
rundt for de største kjøretøy som trafikkerer
stekningen.
Vi viser for øvrig til vårt høringsinnspill av
10.03.2019 angående miljøgate i Soknedal
sentrum med gang- og sykkelløsning.
Trøndelag
fylkeskommune

Etter vår vurdering vil det være liten risiko
for at det skal oppstå konflikt med
automatisk fredete kulturminner i forbindelse
med tiltaket. Vi minner om den generelle
aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8. Dersom det under
arbeidet i marka skulle komme fram noe som
kan være et fredet kulturminne, ber vi om at
arbeidet stanses og at Trøndelag
fylkeskommune blir varslet. Denne
anmodningen må formidles til de som skal
foreta de konkrete arbeidene i marka.

Tas til etterretning

Trøndelag fylkeskommune har vært i dialog
med Rambøll, Vegvesenet og Midtre Gauldal
kommune tidlig i prosessen, vi har ingen
innvendinger til den foreslåtte planendringen.
Fylkesmannen i
Trøndelag
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Ny Hovsbru ivaretar i større grad enn dagens
i bru hensynet til Sokna som varig verna
vassdrag. Brupilarene blir stående på
landsiden på begge sider av elven.
Rundkjøring og gang- og sykkelveg ivaretar
også hensynet til gående og syklende på en
god måte. Vi har derfor ingen merknader til
reguleringsendringen.

Tas til etterretning

Samfunnssikkerhet Den eksisterende ROS
analysen må oppdateres dersom endringen
av reguleringsplanen vil få betydning for
risiko og sårbarhet i området. Utover dette
har vi ingen merknad til saken.

Tas til etterretning. ROSanalyse vil oppdateres i
forbindelse med pågående
reguleringsplan for Soknedal
sentrum.

Statens vegvesen

Statens vegvesen har ingen merknader til
disse endringene.

Tas til orientering

NVE

Vi har i forbindelse med arbeidet med
endringene av gjeldende plan flere ganger
vært i kontakt med Statens vegvesens
rådgiver og vi anser at en nå i stor grad har
kommet fram til gode løsninger mht. de
fagfeltene vi er satt til å forvalte. Vi har
derfor ingen innvendinger til planforslaget
slik det nå foreligger.

Tas til etterretning

NVE opplever dessverre i en del
vegprosjekter at til tross for gode
planprosesser og ditto arealplaner, at
forholdet til vassdrag ikke alltid ivaretas på
en optimal måte i bygge- og
reetableringsfasen. Dette kan ha flere
årsaker, for eksempel. at entreprenører ikke
har den nødvendige fagkunnskapen mht.
arbeid i nærheten av- og hensynstaken til
vassdrag, og/eller at prosjekteier ikke følger
opp prosjektene tilstrekkelig i anleggsfase
og/eller avslutningsfase. Vi anbefaler derfor
at det tas kontakt med oss (og
Fylkesmannens klima- og miljøavdeling) i
forkant av tiltaksrealisering slik at vi kan
drøfte disse problemstillingene med
vegvesenet og entreprenørene. Vår
kontaktperson vil være Arne Jørgen Kjøsnes
(Ajk@nve.no / 930 62 595).

Tas til etterretning. NVE vil
inviteres til å være med på
oppstartsmøte med
entreprenør i forkant av
oppstart av utbyggingen.
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Rambøll
v/Erik Ditlefsen
Trondheim 28.06.2019

Innspill til forsalg om endring av eksiterende reguleringsplan Soknedal
NiT støtter forslaget til endring av reguleringsplan for krysset øst for
Hovsbrua.
Det er viktig at Coop har god tilgang til sine arealer under byggeperioden.
Det er også viktig at rundkjøringen dimensjoneres slik at den er lett å komme
rundt for de største kjøretøy som trafikkerer stekningen.
Vi viser for øvrig til vårt høringsinnspill av 10.03.2019 angående miljøgate i
Soknedal sentrum med gang- og sykkelløsning.

Med vennlig hilsen
Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Børge Beisvåg
Næringspolitisk leder

Næringsforeningen i Trondheimsregionen, NiT • Besøksadresse: Dronningens gt. 12 •
Postadresse: Postboks 778 Sentrum, 7408 Trondheim
Telefon: 73 88 31 10 • Org.nr. 938547955
firmapost@nitr.no • www.nitr.no

Avsender: Trondelag fylkeskommune
Fylkets hus
Postboks 2560
7735 Steinkjer
NORWAY
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RAMB@LL NORGE AS
Postboks 427 Skayen
0213 oSLO
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Fylkeskommunens uttalelse - endring av eksisterende reguleringsplan - E6 Soknedal
Korporalsbru i Midtre Gauldal kommune
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Informasjon: Digital post fra Trgndelag fylkeskommune
Tr@ndelag fylkeskommune sender ut post digitalt.

Dette er i trid med regjeringens digitaliseringsprogram, der digital kommunikasjon skal vrere fprstevalg
samhandlingen mellom det offentlige og innbygger eller neringsliv.

i

Posten distribueres til mottakerens valgte sikre digitale postkasse eller meldingsboks i Altinn, dersom vi
har registrert ditt fOdsels- eller organisasjonsnummer. (I motsatt fall gir brevet ut til mottaker via posten.)

*

Privatpersoner blir varslet pi den e-postadressen eller mobiltelefonnummeret den enkelte selv
har oppgitt i kontakt- og reservasjonsregisteret. Du kan sjekke opplysningene dine i kontakt- og
reservasjonsregisteret pi nettstedet https://www.norge.no/

*

Bedrifter/organisasjoner kan lese dokumentet elektronisk i <Min meldingsboks> pi
https://www.altinn.no via rollen <<Kommunale denesteo>. Varsel sendes til registrert e-postadresse

Dokument som ikke er flpnet i Altinn innen 2 d4gnetter at det er tilgjengelig i meldingsboksen, blir
skrevet ut og sendt via Posten.
Dokument som evt. ikke er flpnet i din digitale postkasse blir ikke sendt ut via Posten.

Digitalt fgrstevalg

-

veien til raskere, enklere og sikrere samhandling med Trgndelag fylkeskommune

Tr0ndelag fylkeskommune
Seksjon Plan
RAMB@LL NORGE AS

Postboks 427 Skayen

0213 oSLO
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VAr dato:

24.06.20L9

Deres dato

17.06.20t9

VAr referanse:
Deres referanse

20t940406-2

Vtr saksbehandler:
Tore Forbord

Fylkeskommunens uttalelse - endring av eksisterende
reguleringsplan - E6 Soknedal - Korporalsbru i Midtre
Gauldal kommune

o
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Vi viser til deres oversendelse av 17.06.2019.
Planen inneberer en endring innenfor reguleringsplanen for E6 Sokndal - Korporalsbru.
Omr8det som berores er knyttet til krysslosning mellom eksisterende E6, Hovsbrua og
en nyetablering av denne oppstroms eksisterende bru, veg til soknedal skole og
Presthus, samt fu. 6566.
Hensikten med endringene er 3 tegge til rette for:
. Ny permanent bru for kjorende og myke trafikanter oppstroms (sarast
for) dagens Hovsbru
. Rundkjoring som p3 en optimal m8te ivaretar framkommeligheten og
trafikksikkerheten mellom eksisterende E6, Hovsbrua, veg til skolen og
Presthus, samt fv. 6566.
. Justeft vegtrase tilpasset ny bru p3 nordvestsiden av Coops eiendom
Saken er planlagt behandlet som en mindre endring av gjeldende reguleringsplan iht.
plan- og bygningslovens $12-14, forutsatt at det ikke kommer inn tungtveiende grunner
som tilsier noe annet.
Etter v3r vurdering vil det vere liten risiko for at det skal oppst8 konflikt med
automatisk fredete kulturminner i forbindelse med tiltaket. Vi minner om den generelle
aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens g B. Dersom det under arbeidet i
marka skulle komme fram noe som kan vere et fredet kulturminne, ber vi om at
arbeidet stanses og at Trondelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen m3
formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.
Trondelag fylkeskommune har vert i dialog med Ramboll, vegvesenet og Midtre Gauldal
kommune tidlig i prosessen, vi har ingen innvendinger til den foreslStte planendringen.
Med hilsen

Vigdis Espnes Landheim
Seksjonsleder

Tore Forbord
rEdgiver

Pcs.tadresss: Fylkets huc
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Postbaks 2550
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Tr0ndelag fylkeskommune
Seksjon Plan

Kontaktpersoner: Kulturminner,

Knut Harald Stomsvik tlf 74L75L89

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Kopimottakere:
STATENS VEGVESEN REGION MIDT TRONDHEIM KONTORSTED
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Vår dato:

Vår ref:

01.07.2019

2019/7950

Deres dato:

Deres ref:

17.06.2019
Rambøll
PB 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

Saksbehandler, innvalgstelefon

Tor Sæther, 73 19 92 82

Uttalelse til mindre endring E6 Soknedal - Korporalsbru - Midtre Gauldal
kommune
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:

Klima og miljø
Ny Hovsbru ivaretar i større grad enn dagens i bru hensynet til Sokna som varig verna vassdrag.
Brupilarene blir stående på landsiden på begge sider av elven. Rundkjøring og gang- og sykkelveg
ivaretar også hensynet til gående og syklende på en god måte. Vi har derfor ingen merknader til
reguleringsendringen.
Samfunnssikkerhet
Den eksisterende ROS analysen må oppdateres dersom endringen av reguleringsplanen vil få
betydning for risiko og sårbarhet i området. Utover dette har vi ingen merknad til saken.
Landbruk
Ingen merknad.

Med hilsen
Mari Mogstad (e.f.)
direktør
Kommunal- og justisavdelingen

Tor Sæther
seniorrådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent
Saksbehandlere:

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim

Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350
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Klima og miljø: John Haugen – 74 16 81 95
Landbruk: Laila Marie Sorte – 73 19 92 87
Samfunnssikkerhet: Ingrid Wedø – 74 16 81 76

Kopi til:
Midtre Gauldal kommune
Trøndelag fylkeskommune

Rørosveien 11
Fylkets hus, Postboks 2560

7290
7735

STØREN
STEINKJER

Rambøll Norge AS - Trondheim
Postboks 9420 Torgarden
7493 TRONDHEIM

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Marthe Fjellheim / 45205288

15/240293-11

Deres referanse:

Vår dato:
04.07.2019

Uttalelse - Reguleringsplan for E6 Soknedal-Korporalsbru i Midtre Gauldal
kommune - Forslag til endring av eksisterende reguleringsplan etter
forenklet prosess
Vi viser til oversendt planmateriale, mottatt 26.06.2019.
Det søkes om mindre endring av reguleringsplan for E6 Soknedal – Korporals bru. Hensikten
med endringene er å:
-

legge til rette for ny permanent bru for kjørende og myke trafikanter sørøst for
dagens Hovsbru.

-

Bygge en rundkjøring mellom eksisterende E6, Hovsbrua, vegen til skolen og fv.
6566.

-

Justere vegtrasè tilpasset ny bru på nordvestsiden av Coops eiendom.

Statens vegvesen har ingen merknader til disse endringene.

Vegavdeling Trøndelag
Med hilsen

Tor Erik Jule Lian
seksjonssjef

Marthe Fjellheim

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region midt

firmapost-midt@vegvesen.no

Postboks 2525
6404 MOLDE

Kontoradresse

Fakturaadresse

Prinsensgate 1

Statens vegvesen

7013 TRONDHEIM

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Kopi
Fylkesmannen i Trøndelag, Postboks 2600, 7734 STEINKJER
Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 STEINKJER

Rambøll Norge AS - Trondheim
Postboks 9420 Sluppen
7018 TRONDHEIM

Vår dato: 02.07.2019
Vår ref.: 201500992-17
Arkiv: 323
Deres dato: 17.06.2019
Deres ref.:

Saksbehandler:
Finn Herje
1

NVEs uttalelse til forslag til endring av eksisterende reguleringsplan
etter forenklet prosess - E6 Soknedal – Korporalsbru i Midtre Gauldal
kommune
Vi viser til ovennevnte forslag til endring av reguleringsplan samt våre tidligere uttalelser til saken av
06.06.2015, 12.05.15, 23.06.15 og 07.07.2017.

NVE har følgende kommentarer til planforslaget:

Prosess
Vi har i forbindelse med arbeidet med endringene av gjeldende plan flere ganger vært i kontakt med
Statens vegvesens rådgiver Erik Ditlefsen hos Rambøll og vi anser at en nå i stor grad har kommet fram
til gode løsninger mht. de fagfeltene vi er satt til å forvalte, herunder forholdet til flomfare og allmenne
interesser i det varig verna vassdraget. Vi har derfor ingen innvendinger til planforslaget slik det nå
foreligger.

Tiltaksrealisering
Som nevnt i telefonsamtaler med Rambøll opplever vi dessverre i en del vegprosjekter at til tross for
gode planprosesser og ditto arealplaner, at forholdet til vassdrag ikke alltid ivaretas på en optimal måte i
bygge- og reetableringsfasen. Dette kan ha flere årsaker, feks at entreprenører ikke har den nødvendige
fagkunnskapen mht. arbeid i nærheten av- og hensynstaken til vassdrag og/eller at prosjekteier ikke
følger opp prosjektene tilstrekkelig i anleggsfase og/eller avslutningsfase. Vi anbefaler derfor at det tas
kontakt med oss (og Fylkesmannens klima- og miljøavdeling) i forkant av tiltaksrealisering slik at vi kan
drøfte disse problemstillingene med vegvesenet og entreprenørene. Som nevnt i tlf.-samtale med
Ditlefsen vil vår kontaktperson være Arne Jørgen Kjøsnes (Ajk@nve.no/930 62 595).
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag

