PLANPROGRAM Høringsutgave

E6 og Nordlandsbanen
STJØRDAL - ÅSEN
Kommunedelplan m/konsekvensutredning

Forord
Statenes vegvesen og Jernbaneverket starter i samarbeid med Stjørdal og Levanger kommuner arbeidet med
kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for prosjektet ny E6 og jernbane på strekningen
Stjørdal - Åsen.
Statens vegvesen og Jernbaneverket er tiltakshavere for planleggingen og kommunene er planmyndighet.
I henhold til regjeringens Nasjonale transportplan (NTP) 2014 – 2023 kan det forventes bygging av ny E6 på
strekningen fra 2018. I NTP er det fram til 2023 avsatt midler til elektrifisering og noe utbedring av
eksisterende bane, men ikke til nytt jernbanespor. Det kan derfor bli aktuelt at hver etat utarbeider separate
kommunedelplaner. Det vil fortsatt være samarbeid om relevante tema slik at utredningen for veg ikke
forsinkes, og at nødvendig koordinering mellom veg- og jernbanetiltak ivaretas.
Prosjektet er ett av flere delprosjekt som er satt i gang som følge av godkjent Konseptvalgutredning (KVU)
for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer.
I henhold til plan og bygningslovens Kapittel 4, § 4.2, skal det utarbeides konsekvensutredning for tiltaket.
Forskrift om konsekvensutredninger av 1. juli 2009 legges til grunn for arbeidet.
Planprogrammet gir en orientering om det forestående plan- og utredningsarbeidet, og påfølgende
kommunedelplaner med konsekvensutredning skal utarbeides med bakgrunn i fastsatt planprogram.

Eventuelle spørsmål til planprogrammet kan rettes til:
Statens vegvesen Region midt

Jernbaneverket, Plan og utvikling Nord

v/ Bernt Arne Helberg

v/ Tor Johan Nicolaisen

E-post: bernt.helberg@vegvesen.no

E-post: Tor.Nicolaisen@jbv.no

Tlf. 74 12 21 25

Tlf. 995 36 073

Uttalelser til planprogrammet sendes:
firmapost-midt@vegvesen.no eller
Statens vegvesen, Region midt
Fylkeshuset
6404 MOLDE
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1. Bakgrunn og Formål
Bakgrunn

1.1

Transportkorridoren mellom Stjørdal og Åsen, som del av det nasjonale transportnettet, preges i dag av høy
sårbarhet. Det er på deler av strekningen et stort potensiale for storulykker samtidig som omkjøringsveg
mangler. Strekningen består av 2 felts veg som delvis er smal og med krapp kurvatur. Trafikkutviklingen har
medført at kapasitet og trafikksikkerhet må bedres innen kort tid. Banen har en tilsvarende kurverik
linjeføring og med flere bratte stigninger, som medfører lang og ressurskrevende kjøring for person- og
godstog.
Strekningen ved Langstein og i Vuddudalen er preget av nærføring mellom veg og jernbane. Området er
rasutsatt, og både veg og bane har dårlig standard på strekningen. Dette begrenser trafikkflyten og medfører
en klar sårbarhet ved hendelser. Behovet for en mer robust veg og bane, og utvikling av alternative kjøreruter
er derved stort.
Arbeidet med «konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane på strekningen Trondheim –
Steinkjer» ble avsluttet i august 2011. 2012 besluttet Regjeringen at den videre utviklingen på strekningen
skal ta utgangspunkt i moderniseringskonseptet fra konseptvalgutredningen. Dette innebærer møtefri veg på
hele strekningen fra Trondheim til Steinkjer, med firefelts veg fra Trondheim til Stjørdal og to – tre felt fra
Stjørdal til Steinkjer. Tiltakene for banen består av elektrifisering på strekningen Trondheim - Steinkjer,
dobbeltspor Trondheim – Stjørdal-Åsen og tunnel i Fordbordfjellet. Videre presiseres det at dette er ikke til
hinder for at regjeringen på et seinere tidspunkt kan beslutte å forsterke ambisjonene for jernbanen nord for
Åsen, i tråd med Konsept 2, «Jernbanekonseptet». Mer info om KVU ligger her:
www.vegvesen.no/Vegprosjekter/trondheimsteinkjer
Videre strategi for utvikling på strekningen ble konkretisert i St.Meld. 26 (2012-2013) Nasjonal
Transportplan 2014-2023. For elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen prioriteres det midler i
perioden 2014-2023, mens ny jernbanetunnel gjennom Forbordfjellet ikke er gitt nærmere omtale i denne
perioden.

Lovgrunnlag – formell bakgrunn for planarbeidet

1.2

Planprogram for tiltaket ny E6 og jernbane for strekningen Kvithammar/Stjørdal – Åsen utarbeides med
grunnlag i Plan- og bygningsloven (PBL). Selve planleggingen gjennomføres som en kommunedelplan der
arbeidet organiseres og gjennomføres etter PBL kap. 4 og 11. Jernbaneverket (JBV) og Statens vegvesen
(SVV) vil koordinere utredningsarbeidet, men i henhold til bevilgningssituasjonen levere hvert sitt forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning. Stjørdal og Levanger kommune er planmyndighet og behandler
planene i samsvar med PBL. Levanger kommune har planmyndigheten lagt til Innherred samkommune, men
politiske avgjørelser tas både i Innherred samkommunestyre og Levanger kommunestyre.
Tiltaket er konsekvensutredningspliktig etter PBL§4-2. Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009
legges til grunn for utarbeidelsen av konsekvensutredningene (KU) for tiltakene. Tiltakene kommer inn
under forskriftens § 2 ”Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften”.

Formål med planprogrammet

1.3

Målsettingen for planprogrammet er å dokumentere hvilken kjent kunnskap om dagens situasjon som finnes,
avdekke mulige utfordringer og gi forutsigbare rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningene.
Kommunedelplanene med konsekvensutredningene skal gi føringer for gjennomføring av fremtidig utvidelse
av E6 og Nordlandsbanen på strekningen. Planene skal være enhetlig på tvers av kommunegrensene.
Formål med planprogrammet er (fra § 6 i Forskrift om konsekvensutredninger):







redegjøre for formål med planarbeidet
redegjøre for problemstillinger som ansees som viktig i forhold til miljø og samfunn
redegjøre for hvilke forhold som vil bli utredet og belyst samt valg av metode
redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet
beskrive relevante og realistiske alternativer, og hvordan disse er tenkt behandlet
beskrive organisering og framdrift i planarbeidet samt opplegg for informasjon og medvirkning
3

Høringsutgave datert 2. juli 2013

Planprogram E6 og jernbane Stjørdal - Åsen

Planprogrammet beskriver hvilke alternativer og hvilke forhold som skal utredes i arbeidet med
kommunedelplan, og opplegg for medvirkning. Det er ikke gjennomført utredninger som en del av arbeidet
med planprogrammet.

1.4

Prosjektets samfunnsmål og effektmål

Utviklingen av veg- og banestrekningen mellom Stjørdal/Kvithammar og Åsen skal bidra til å oppfylle mål
fastsatt i både overordnete planer for utvikling av veg- og banesystemene generelt og i det konkrete arbeidet
med planlegging av tiltak på strekningen spesielt. I konseptvalgutredningen for transportløsning veg/bane
Trondheim-Steinkjer defineres følgende samfunnsmål:
I 2040 er aksen Trondheim-Steinkjer i stor grad én arbeidsregion med et effektivt, pålitelig og fleksibelt
transportsystem for personer og gods.

Med utgangspunkt i dette ble det definerte tre effektmål som konkretiserer den overordnede målsettingen for
hele KVU-strekningen. Innen 2040 skal aksen Trondheim – Steinkjer ha:
 Et effektivt transportsystem
 Et pålitelig transportsystem
 Et fleksibelt transportsystem
For delstrekningen Stjørdal/Kvithammar – Åsen vil man med utgangspunkt i de overordnede målene i KVU
oppnå følgende effekter for veg og jernbane:

Redusert
sårbarhet økt
trafikksikkerhet

Redusert reisetid

Reduserte
kjørekostnader og
økt kapasitet

Tiltak på Veg
En omlegging av dagens veg vil
løse problemer i forhold til
nærføring mot jernbanen, det vil
skapes omkjøringsmulighet på
strekningen, risiko for
trafikkulykker og ras vil reduseres.
En omlegging og forbedring av
dagens veg vil bidra til å redusere
reisetiden på strekningen
Kvithammar-Åsen, samt til å
redusere den totale reisetiden på
strekningen Trondheim – Steinkjer
En utvidelse av dagens veg til 2-3
felts vil forbedre kapasiteten og
trafikkflyten på strekningen.

Tiltak på bane
I et samvirke med vegløsningen vil sårbarheten
samlet sett bli redusert. Videre vil kvaliteten på
banestrekningen i seg selv få en vesentlig
forbedring og derved bidra til økt sikkerhet.

For bane vil innkorting av kjørevegen (med
Forbordfjellet tunnel) og utretting av kurvatur
bidra til å redusere kjøretiden med om lag 7
minutter for persontog og 11 minutter for
godstog. Tiltaket vil, i tillegg til elektrifisering,
være det viktigste enkelttiltaket for å redusere
reisetiden mellom Trondheim og Steinkjer.
Gjennom innkorting av kjørevegen, jevnere og
mindre stigning vil tiltaket gi en vesentlig
reduksjon i kjørekostnadene for både personog godstog. Med en dobbeltsporløsning vil
også kapasiteten økes i vesentlig grad.

2. Prosjekt, framdrift og medvirkning
2.1

Innhold i prosjektet

Det vil bli utarbeidet kommunedelplan med tilhørende KU for henholdsvis ny E6 og jernbane på strekningen
Stjørdal - Åsen. Hensikten med kommunedelplanprosessen er å velge korridorer for veg og bane. De ulike
transportkorridorene ligger i Stjørdal og Levanger kommune, og det utarbeides derfor felles
kommunedelplan for begge kommuner. Tiltakene behandles politisk i begge kommuner, slik at hvert
kommunestyre vedtar kommunedelplanen for hvert av tiltakene for sin kommune.
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Kommunedelplanen vil være en tematisk plan som kun angir traséer og knutepunkt. Etatene har ambisjoner
om rask framdrift i planarbeidet, og en vurdering av annen arealbruk enn veg og banetema inngår derfor
ikke.

Framdrift

2.2

Planarbeidet vil skje etter en ønsket framdrift som skissert nedenfor. Dette gjelder primært for veg, men der
framdriften for jernbane vil være felles ut året 2013. Etter dette vil utredningene for jernbane være avhengig
av bevilgningssituasjonen:

Fase 1: Planprogram

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn, og samtidig
kunngjøres oppstart av arbeidet med kommunedelplan og
konsekvensutredning

juni 2013

Stjørdal og Levanger kommune fastsetter planprogrammet i
kommunestyret.

September/oktober 2013

Fase 2: Kommunedelplan med konsekvensutredning

Siling av alternativer «KU-Light».

September – desember 2013

Anbefaling forelegges kommunene til politisk behandling.
Konsekvensutredning av aktuelle alternativer

2014

Utarbeide kommunedelplan for en anbefalt løsning.
Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning legges ut til
offentlig ettersyn

Jan – mai 2015

Kommunene Stjørdal og Levanger vedtar kommunedelplanen i
kommunestyrene

Juni 2015

Informasjon og medvirkning

2.3

Plan- og bygningslovens krav til medvirkning vil sikres gjennom:


varsling om oppstart av planarbeidet



Planprogram



o

kunngjøres og sendes på høring i 6 uker.

o

offentlige myndigheter og andre interessenter som berørte lag og foreninger, varsles direkte.

o

åpent møte i begge kommuner i høringsperioden utsending av fastsatt planprogram til alle
som har gitt uttalelse

Kommunedelplan med konsekvensutredning
o kunngjøres og sendes på høring i 6 uker.
o

offentlige myndigheter og andre interessenter, som berørte lag og foreninger, varsles direkte

o

åpent møte i begge kommuner i høringsperioden

Informasjon vil gjennom hele planprosessen ligge på hjemmesidene til Statens vegvesen:
www.vegvesen.no/vegprosjekt og på Jernbaneverkets hjemmesider: www.jernbaneverket.no/Prosjekter
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3. Omfang av planarbeidet
3.1

Beskrivelse av tiltaket

3.1.1 Jernbanen ‐ aktuelle alternativ
Alternativer omtalt i teksten er vist på kart side 6, og på vedlagte kart.
Konsept 0 + oppgradering av dagens trasé:

I KVU Trondheim- Steinkjer tar referansealternativet (konsept 0) utgangspunkt i dagens veg- og
jernbanenett, hvor prosjekter som er påbegynt og fått bevilgning inngår. I konsept 0 + Minimumskonseptet
omfatter investeringene utvikling av knutepunkt og noen utbedringstiltak på eksisterende bane. For
strekningen Stjørdal – Åsen vil utbedringstiltak være utbedring av plattformer, planfri adkomst til stasjonene
på Stjørdal og Åsen og sanering av planoverganger. Alternativet gir ingen endring for banekapasiteten for å
håndtere fremtidig trafikkvekst.
I KVU er det gjort beregninger for verdiskapning av tiltakene i de ulike konseptene. Minimumskonseptet gir
ingen fremtidig verdiskapning, og små virkninger for arbeidsmarked, regiondannelse, næringsliv og
etterspørsel for arealer til næring og bolig. Beregningene viser at reisetidsreduksjon har stor betydning for
verdiskapning i regionen, og at kravet til reisetidsreduksjon derfor er viktig.
Lengden på parsellen oppgis som lengde mellom start- og slutt-punkt for det lengste av de foreslåtte traséalternativene. Mellom km 35,320 (bru nord for Stjørdal st) og km 58,380 (i Vuddudalen) er lengden 23,060
km.
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Konsept 1 – Lang tunnel:

Konsept 1 har fem alternative tunneltraseer, med tre forslag til påhugg i sør (Høgåsen, Hollan og Delva), og
to i nord (Vordal øst og Vordal vest). Konseptet har tre alternativer, med ulike påhugg:
 Alternativ 1A1 og 1A2 : Lang tunnel Høgåsen – Vuddudalen


Alternativ 1B : Lang tunnel Stokkan – Vuddudalen Vest



Alternativ 1C1 og 1C2 : Lang tunnel Hollan/Devla – Vordalen

Alle trasealternativene vil bidra til en betydelig innkorting av banestrekningen, og utretting av horisontal
kurvatur og stigning. Tunnellengdene varierer mellom 8,4 km og 10 km. Innenfor påhuggsområdene som er
skissert, er det også mulig med andre løsninger for trase.
Hastigheter på inntil 200 km/t kan oppnås, hastighet er 100 km/t der traséen slutter. Konseptet vil gi
betydelige mengder tunnelmasser. Konseptet forutsetter nedleggelse av dagens trasè, inkludert Skatval
stasjon og Langstein stasjon.
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Lengder for ny trasé og tunneler konsept 1:

Tallene i tabellen er rundet av til nærmeste 50 m.

Disse alternativene tilsvarer tidligere utredede alternativer, og er sammenfallende med
“moderniseringskonseptet” i KVU Trondheim- Steinkjer.
Konsept 2 Ny trasé Skatval med tunnelpåslag ved Forbord gård:

Konsept 2 følger eksisterende linje etter Stjørdal stasjon, men tar av ved KM 46 med ny trase i dagen frem til
Forbord gård. Traseen går gjennom et ravinert kulturlandskap, og vil kreve fyllinger. Traseen passerer langs
Skatval kirke og kirkegård. Konseptet har to alternativer for påhugg i nord, ett sør i Vuddudalen og ett nord i
dalen:
 Alternativ 2A1: Forbord – Vuddudalen vest


Alternativ 2A2: Forbord – Vordalen vest
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Hastighet på 160 km/t kan oppnås for alternativ 2A1, og 160-180 km/t for alternativ 2A2.
Det er knyttet miljømessige utfordringer ved å legge traseen i dagen, både med tanke på barrierevirkninger
og forstyrrelse av kulturlandskap og kirke med kirkegård. Konseptet forutsetter nedleggelse av dagens trase,
med Skatval stasjon og Langstein stasjon.
Lengder for ny trasè og tunneler konsept 2:

X = ingen data.Tallene i tabellen er rundet av til nærmeste 50 m.

Konsept 3 Tunnel via Langstein:

Konsept 3 har sørlig påhugg ved Holan, ved Langstein og to alternativer for påhugg i Vuddudalen. Konseptet
har tre alternativer, med ulike kombinasjoner:
 A: Hollan – Langstein


AB1: Langstein – Vuddu



AB2: Langstein – Hønkleiva
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Konseptet muliggjør flere alternativer både for anleggsgjennomføring og opprettholdelse av eksisterende
trase. Det er mulig å velge bare alternativ A fra Holan til Langstein, og følge dagens trase i Vuddudalen. Det
er også mulig å velge bare ett av B-alternativene og opprettholde dagens trase via Skatval med Skatval
stasjon. Alternativ 3B1 er mulig å kombinere med videre tunnel på nordlig side av Vuddudalen. Med fokus
på innkorting av bane og redusert reisetid, er det ikke gått videre med alternativer kun for B-alternativene,
men en kombinasjon av begge tunnelløsningene.
Alternativene er tunnelkonsepter, og vil være positive med tanke på barrierevirkning, konsekvenser for
landskapsbilde og naturmiljø. Konseptene vil derimot produsere betydelig mengder tunnelmasse.
Alternativ A, AB1 og AB2 vil alle bidra til innkorting av banestrekning og reisetid. Alternativene oppnår
hastigheter på 140-160 km/t.

Samlet lengde for ny infrastruktur og tunneler konsept 3:

X = ingen data. Tallene i tabellen er rundet av til nærmeste 50 m.

3.1.2 Jernbanen ‐ forkasta alternativ
Manglende måloppnåelse med hensyn til innkorting av banestrekning, redusert stigning (for godstog) og
framføringstid (for persontog), samt økt frekvens for persontog, og manglende løsninger for
arealutfordringer for Langstein/Vuddudalen, er begrunnelsen for å sile vekk et banealternativ som i større
grad går i dagens trase (se kartskisse).
Utgangspunktet for alternativet var å opprettholde Skatval stasjon, samt å se dette konseptet i sammenheng
med tunnel med påhugg på Langstein. Konseptet ville føre til en flytting av Skatval stasjon, og bygging av
tunnel gjennom Skatvallandet. Dette vil imidlertid ikke håndtere utfordringene med nærføring med veg, eller
bidra med noen forbedringer fra Langstein og nordover. Dette konseptet ble vurdert til å være
kostnadskrevende i forhold lav grad av måloppnåelse, herunder; redusering av stigningsgrad, bedring av
regularitet, redusering i framføringstid og reisetid, samt økt frekvens.
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Videreføring i en mulig ny jernbanetrase nord for Vuddudalen (blant med tunnel gjennom Grennåsen) er stilt
i bero i påvente av koordinering med tiltakene i fase 2 og 3 i henhold til det valgte Moderniseringskonseptet
fra KVU-arbeidet. Dette vil også kunne omhandle Åsen stasjon med tilhørende knutepunktfunksjon.
I utgangspunktet innebærer utredning i henhold til KVU-arbeidet sitt Moderniseringskonsept en
tunnelløsning med dobbeltspor gjennom Forbordfjellet. For også å ivareta kravet til rømningsveg vil
alternative tunnelløsninger bestå av:
a. Dobbeltspor med et spor i hvert sitt tunnelløp, der de også vil være gjensidige rømningsveger.
b. Dobbeltspor i ett tunnelløp med rømningsveg gjennom tverrslag for hver km, eller med en parallell
rømmingstunnel.
Videre vil dobbeltspor ivareta behovet for kryssing på strekningen (Stjørdal-Åsen), som i dag skjer på
Langstein. I en overgangsperiode og for å få ned kostnadene ved prosjektet kan det tenkes en enkeltsporet
tunnel med rømningsveg gjennom tverrslag for hver km, eller en parallell rømmingstunnel som senere kan
utstyres med spor nr.2.

3.1.3 E6 ‐ aktuelle alternativ
Karta viser korridorer som skal utredes i arbeidet med kommunedelplanen. Grunnlaget for korridorene er
aktuelle veglinjer og knutepunkt. Veglinjer 1-5 omtalt i teksten vises på kart side 6 og 16, og på vedlagte
kart. Viste traseer er ikke gjennomarbeidete veglinjer, det er derfor lagt til en buffer utenfor for å sikre
tilstrekkelig utredning og rom for alternative trasevalg.
Ingen alternativer er forkastet i arbeidet med planprogrammet, men noen alternativer forkastet i tidligere
utredninger, er derimot tatt inn igjen som aktuelle.
Silingsprosess blir gjennomført som første fase i arbeidet med kommunedelplanen. Slik blir helt uaktuelle
alternativer forkastet før fullstendig KU igangsettes. KU skal ende opp med å anbefale et alternativ.
Det blir arbeidet med alternative traseer i kommuneplanarbeidet, slik at løsningen blir ikke bestemt før
komunedelplanen blir vedtatt i 2015. Løsningen skal også vise et sammenhengende gang- og sykkelvegnett
12
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på strekningen. Knutepunkter er i dette arbeidet å forstå som planskilte kryss på E6 tilknyttet lokalveger,
med tilknyttet bussholdeplass og parkeringsplass for privatbiler dvs. en «Park & Ride» løsning.
Utfordringer når det gjelder grunnforhold gjør at det kan bli aktuelt å senke eller heve terrenget over større
områder for å stabilisere, og disse tiltakene er også forutsatt gjennomført innenfor korridorene.
Det er åpenbart at det er flest som blir berørt der ny E6 blir liggende i dagen og rundt tunnelportalene. Det vil
derfor bli mer omfattende utredninger i disse områdene enn der vegen kommer i tunnel.
Det kan bli aktuelt med mindre omlegginger av lokalveger utenfor korridoren, men dette blir klarlagt i
kommuneplanarbeidet.
SKATVAL – strekningen Kvithammar - Langstein – Vordalen
Dagens situasjon:

Skatval med kirke ‐ foto: Guri Pedersen Skei, SVV

Prosjektet starter i sør ved kryss med fv. 38 under bygging på Kvithammar. Videre nordover er det to kryss
med fv 39 vestover til Skatval, og kryss med fv. 37 øst for E6. Nord for Skatval kirke på «Tillertoppen» er
det bygget ny bru for fv. 40 over E6, som gir adkomst vestover og mye brukt av turister til Steinvikholmen.
I Langstein går E6 og jernbane parallelt, og det er kryss med fv. 42 til Skjelstadmarka. Langstein kai er
Stjørdal kommunes dypvasskai, og i den pågående revisjonen av kommuneplanens arealdel planlegges
utvidelse av næringsområdet.
Traseer:


Utbedring av dagens E6 – Veglinje 2 med tunnel på ca. 5 km forbi Langstein vises i anbefalt
konsept i KVU. Dette er et alternativ som er mulig å gjennomføre med jernbane i dagens trase. Det
er imidlertid trangt og en del utfordringer nederst i Vuddudalen og sør for Langstein, som gjør at det
kan bli behov for lengre tunnel.
Andre løsninger ble også vurdert i KVU. Veg i dagen forbi Langstein kai ble forkasta tidlig i
prosessen, mens veglinje 1 med tunnel på ca 3 km ble med videre i konsept 1-. Løsningene er helt
avhengig av at jernbanen flyttes og legges i tunnel gjennom Forbordfjellet. Vegvesenet ønsker ikke
å etablere lengre og flere tunneler enn nødvendig, så løsningen vil også bli utredet videre.
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Ny E6 – utbedring av dagens E6 til godkjent standard kan bli et omfattende arbeid, og det er i tillegg
krav om tilstrekkelig med lokalveger på strekningen. Dette gjør at det kanskje er like rasjonelt å
benytte dagens E6 til lokalveg uten vesentlige endringer, og i stede bygge helt ny E6?.
o

o

Tunnel Forbordfjellet vest?: Vist som veglinje 3 og 5 på kartet. I arbeidet med KVU ble det
vurdert tunnelløsninger sørover fra Langstein, som gir to kortere eller en ca. lik lang tunnel
som Langstein tunnel (Veglinje 2). Alternativet ble forkastet i KVU, men vegen kommer
raskt inn i fjellet sørfra og kan gi en del fordeler når det grunnforhold og inngrep i
dyrkamark på Skatval. Foreslås at denne løsningen utredes videre.
Øst eller vest for Skatval kirke?: Hvis ny E6 skal ligge i dagen kan det kanskje være aktuelt
å legge den både øst eller vest for Skatval kirke, men det anses som uaktuelt å legge den
vest for «Tillertoppen». Dette gir utfordringer med hensyn på dyrkamark, kulturlandskap og
grunnforhold, men det blir utredet i kommunedelplanarbeidet. Det er ikke utarbeidet forslag
til traséer i planprogrammet, men eventuelle traséer vil komme innenfor den gule
korridoravgrensningen.

Knutepunkter:
Nytt kryss på Kvithammar beholdes uforandret.
Det er to kryss med fv. 39 i dag, i Vollsdalen og sør for Skatval kirke, som er forutsatt slått sammen til ett
krys i anbefalt konsept i KVU. Det blir også vurdert om all adkomst til Skatval kan skje langs lokalveg fra
det nye krysset på Kvithammar.
KVU anbefaler kryss på «Tillertoppen», men det utredes også om adkomst til Steinvikholmen også kan skje
langs lokalveg sørfra.
Det forutsettes at adkomst til Langstein og fv. 42 til Skjelstadmarka skjer langs lokalveg, og det blir derfor
ikke utredet kryss i Langstein.
Korridor:
Det blir ikke vesentlige tiltak nord for dagens E6, bortsett fra eventuell utvidelse av Langstein kai, så for det
meste av strekningen er det satt av en buffer på bare 100 meter. På strekningen fra «Tillertoppen» til Skatval
kirke er det satt av et bredere område for utredning. Vest for E6 utredes hele området fram til og med
tunneler gjennom Forbordfjellet. Dette siden det er usikkerhet omkring plassering av tunnelinnslag og hvor
lang tunnel det eventuelt blir behov for.

14

Høringsutgave datert 2. juli 2013

Planprogram E6 og jernbane Stjørdal - Åsen

Langstein ‐ foto: Hilde Marie Prestvik, SVV

ÅSEN - strekningen Vordalen - Vassmarka
Dagens situasjon:

Åsen sentrum ‐ foto: Guri Pedersen Skei, SVV

E6 går i dag igjennom Åsen sentrum. Bussholdeplass, gang- og sykkelforbindelse i kulvert under E6 og
kryss med fv.108 mot Hoklingen, midt i sentrum.
Kryss med fv.753 til Åsenfjord og Frosta like sør for sentrum. Ca. 2,5 kilometer lenger sør øverst i
Vuddudalen v/Vordal, er det kryss med fv. 101, som også gir forbindelse til Åsenfjord og Frosta.
15
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Like nord for sentrum i Vassmarka, er det kryss med fv. 111 og lokalveg nordover langs E6 til Ronglan.
Vegvesenet har kontrollstasjon her, og kommunen har regulert et stort næringsareal mellom E6 og bane.
Området er foreløpig ikke tatt i bruk.
Jernbaneverket skal ikke utrede nye tiltak nord for Vordalen i dette planarbeidet, og det forutsettes derfor at
jernbanen og Åsen stasjon blir liggende der den ligger. Eventuelle tiltak på jernbanen utover elektrifisering
av dagens spor ligger ikke inne i Nasjonal Transport i overskuelig framtid, slik at eventuelle tiltak ligger
trolig 30 år fram i tid.
Traseer:


Alternativ MIDT – veglinje 2 viser anbefalt løsning i KVU, som forutsetter utbedring av dagens E6
opp fra Vuddudalen, med tunnel videre under Stokkberget nært sentrum.



Alternativ ØST – veglinje 3 viser alternativet vurdert i KVU som konsept 3. Alternativ midt er ikke
utredet tilstrekkelig til å konkludere med at det er den beste løsningen, det er blant annet stor
usikkerhet angående tunnelløsningen. Derfor er konsept 3 fra KVU også vurdert til fremdeles å være
en aktuell løsning, og foreslås utredet. Det er et alternativ som følger bunnen av Vuddudalen lenger
sørover og forutsetter to tunneler, en sør og en nord for sentrum. Veglinje 5 er en variant av dette
alternativet som følger bunnen av Vuddudalen helt fram til Stokkmyra, og som også vil bli utredet.
Tunnelen sør for sentrum kan unngås med en slik løsning.



Alternativ VEST – veglinje 4 viser trase som ligger i kommunens arealplaner, men løsningen ble ikke
tatt inn i KVU. Den er godt utredet på -90 tallet, og vegvesenet ser den derfor fremdeles som et
aktuelt alternativ. Tas derfor med videre og vurderes på nytt i kommuneplanarbeidet, og kan
eventuelt tas ut i den første silingsprosessen.

Knutepunkter:
Det anbefalte konseptet i KVU legger opp til to kryss på Åsen, konsept 3 i KVU viser kun et kryss, mens det
gamle alternativ vest legger opp til tre kryss.
Det er i utgangspunktet ønskelig med kun et knutepunkt for Åsen. Det vil derfor bli arbeidet mot at kryssene
sør for sentrum dvs. fv. 101 i Vuddudalen og dagens kryss med fv. 753 Frostavegen, blir samlet til ett. Det er
vedtatt reguleringsplan for nytt industriområde i Vassmarka. Dette kan medføre stor trafikk gjennom
sentrum, og det utredes derfor behovet for et kryss i tillegg nord for sentrum.
Kryss blir sentral når det gjelder plassering av parkeringsplasser, bussholdeplasser for kollektivtrafikken, og
forbindelser til Åsen jernbanestasjon
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Vuddudalen ‐ foto: Guri Pedersen Skei, SVV

Korridor:
Alternativ vest er godt utredet slik at hvis alternativet velges vil det ikke bli store endringer i veglinje, men
for sikkerhetsskyld er det satt av 100 meter buffer mot vest. I nordenden av Hammervatnet sammenfaller
grensa for utredning med grensa for internasjonalt viktig våtmarksområde. Avgrensning av alternativ øst er
mindre utredet, slik at her er det satt av bredere buffer. De aktuelle alternativene på Åsen ligger nært
hverandre, derfor vanskelig å definere arealer mellom dem som ikke skal utredes. Det er derfor satt av en
bred korridor og konsekvensene for hele Åsen sentrum blir dermed utredet.

3.1.4 Silingsprosessen – KU «light»
Det er mange alternative traseer og knutepunkt, som medfører en bred korridor. Det er ønskelig å forkaste
helt uaktuelle alternativer så tidlig som mulig i kommunedelplanprosessen, for å begrense behovet for
utredninger.
En slik analyse er ikke gjennomført i arbeidet med planprogrammet, men skal gjennomføres i en innledende
fase i konsekvensanalysen. Den skal begrunne på hvilket grunnlag enkelte alternativer forkastes.
Særlig på de delene av strekningen der veg og jernbane ligger parallelt vil det være behov for å koordinere
planleggingen av veg og bane, og Jernbaneverket deltar derfor i silingsprosessen.
Prosessen:


Oppfyller alternativet et eller flere av målene med tiltaket?



Grovt kostnadsoverslag



Overordna vurdering av ikke prissatte konsekvenser



Overordna vurdering av geologi og geoteknikk, med nødvendige grunnundersøkelser



Anbefaling basert på:
o

Alternativet oppfyller ikke formålet med tiltaket

o

Alternativet kan ikke bli samfunnsøkonomisk lønnsomt dvs. både prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser kommer ut negativt.

o

Alternativet er både dyrere og mer konfliktfylt enn et annet uten at det har andre åpenbare
fordeler.
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o

Alternativet er så likt et annet at problemstillingen kan tas opp igjen i arbeidet med
reguleringsplan.

o

Alternativet er i strid med nasjonale interesser.

Konklusjon: forslag til hvilke alternativer som skal forkastes og hvilke som er aktuelle og skal
utredes, forelegges Stjørdal kommune og Levanger kommune til politisk behandling.

3.1.5 Hvordan aktuelle alternativer skal beskrives i konsekvensutredningen
Alle aktuelle traseer og knutepunkter beskrives og vises på kart, med standard, linjeføring og eventuelle
spesielle elementer. Omlegging og tilpasning til det lokale vegnettet skisseres på tegningene.
Alternativene presenteres på en slik måte at de er sammenlignbare med hverandre.

3.2

Jernbanestandard

Det arbeides med ulike mulige konsepter for tunnelutforming, der fjellforholdene kan være avgjørende for
valg. Hastighetsstandard i utredningsarbeidet vil være 160 km/t, alternativt 200 km/t. I arbeidet med
kommunedelplan/KU vil tilstrekkelig omfang for jernbanetraséen, inkl. standardvalg, være retningsgivende
for å sikre nødvendige arealavklaringer.
Følgende figurer viser tverrsnitt for en jernbanetrasé med henholdsvis dobbeltspor og enkeltsporet løsning:

For tunnelstrekningen viser følgende prinsippskisse relevante løsninger med rømningsveg:
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3.3

Vegstandard

Statens vegvesens håndbok 017 «Veg- og gateutforming», skal legges til grunn for vegutformingen.
Forventet trafikkmengde 20 år etter åpning skal legges til grunn for valg av dimensjoneringsklasse.
Trafikkgrunnlaget fra KVU som er grunnlaget for foreslått vegstandard, skal kvalitetssikres i
kommundelplanarbeidet.

Dimensjoneringsklasse H5 – «Nasjonale hovedveger og øvrige hovedveger, ÅDT 6000 – 12000 og
fartsgrense 90 km/t», skal legges til grunn for vegutformingen.
H5 vegen skal bygges med tverrprofil som vist i figur 5.3:

Figur 5.3: Tverrprofil for H5, tofeltsløsning med bredde12,5 (mål i m)

Der det anlegges forbikjøringsfelt skal tverrprofilet utformes som vist i figur 5.4.
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Figur 5.4: Tverrprofil H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 (mål i m)

Maksimal stigning på H5 vegen skal være 6% og minimum horisontalkurveradius 450m.
For ÅDT=>8000 kjt/døgn skal kryss bygges planskilt.
Statens vegvesens håndbok 021 «Vegtunneler» skal legges til grunn for valg av tunnelklasse. Forventet ÅDT
på 9.000 - 11.000 kjt/døgn gir tunnelklasse E, med 2x tunnelprofil T9,5m.

Figur 5.7: Tunnelprofil T9,5 (mål i m)
T9,5 skal brukes for tunneler i tunnelklasse B og for hvert løp i tunnelklasse E og F.

4. Forslag til utredningstema
Statens vegvesens Håndbok 140 for konsekvensutredninger og Jernbaneverket sin metodehåndbok JD205 for
samfunnsøkonomiske analyser, skal benyttes. Anvendelsen av disse metodene vil være avhengig av
innholdet i opsjonen for utredning av tema for jernbanen og vil harmonisert i nødvendig grad. Konsekvenser
deles inn i prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte og ikke-prissatte tema skal sammenstilles i
henhold til metodikk i Håndbok 140, kap.7.
Temaer som er tilstrekkelig belyst i tidligere planer skal ikke utredes på nytt.
Konsekvensene vurderes opp mot 0-alternativet, som er dagens situasjon med vedtatte tiltak og
reguleringsplaner som vil bli gjennomført uavhengig av prosjektet. For E6 gjelder dette blant annet
nødvendige utbedringer av mur mot sjøen på Langstein, og for Nordlandsbanen gjelder det elektrifisering av
strekningen fra Trondheim til Steinkjer i dagens trase.
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4.1

Prissatte konsekvenser

For beregning av prissatte konsekvenser skal siste godkjente versjon av EFFEKT (Versjon 6.43 pr. juni
2013) og JD205-Samfunnsøkonomiske analyser for jernbanen benyttes. Alternativenes netto nytte og
nettonytte/ kostnadsforhold beregnes.
Det beregnes prissatte konsekvenser for alternativer som vil gi ulike endringer i netto nytte og som vil ha
ulikt netto nytte/kostnadsforhold. Beregningene baseres på trafikkberegninger av alternativene. Fremskriving
av trafikk i beregningsperioden gjøres med fylkesprognoser.
For etterspørselsberegningene for jernbane gjøres en faglig tilleggsvurdering, spesielt knyttet til personreiser
i grenselandet over/under 100 km og for godstransport mellom Trondheim og Mo i Rana/Fauske/Bodø.
Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av de ulike alternativene beregnes i form av netto
nytte/kostnadsforholdet ved de ulike alternativene. Det skal i alle alternativer beregnes prissatte
konsekvenser for alle aktører.

4.1.1 Trafikkanalyse
Det skal utføres trafikkanalyse som viser dagens situasjon, alternativ 0 og endring i trafikktall som følge av
tiltaket. Trafikkanalysen utføres på RTM- modell (regional transportmodell) for Region midt, med tilhørende
faglige vurderinger av resultatene.

4.1.2 Trafikant‐ og transportbrukernytte
Trafikant og transportbrukernytte omfatter virkninger som tilfaller brukerne av transportsystemet og
beregnes i Regional Transport Modell (RTM), og eventuelt relevant godsmodell, gjennom
trafikantnyttemoduler.
Kjøretøykostnader beregnes på grunnlag av drivstoffkostnader, distanseavhengige driftskostnader.
Direkteutgifter til for eksempel bom og kollektivbilletter beregnes. Tidskostnader beregnes for kjøring på
strekning og eventuell forsinkelse, for eksempel i kryss.

4.1.3 Operatørnytte
Omhandler virkninger som tilfaller selskaper som står for offentlig tilbudt transportvirksomhet eller
selskaper som bidrar med forvaltning av infrastruktur for transport. De aktuelle operatørselskapene er inndelt
i følgende:





Kollektiv- og godstransportselskaper
Parkeringsselskaper
Bompengeselskaper
Andre private aktører

4.1.4 Budsjettvirkninger for det offentlige
Budsjettkostnader for det offentlige er summen av alle inn – og utbetalinger over offentlige budsjetter. Disse
vil bestå av bevilgninger over offentlig budsjett, inkl. endrede drifts – og vedlikeholdskostnader som
tiltakene fører til, og de skatteinntekter som tiltaket genererer.

4.1.5 Samfunnet forøvrig
Ulykker: I tillegg til at det beregnes samfunnskostnader for forventet endring i trafikkulykker gis en
beskrivelse og analyse av ulykkessituasjonen for de ulike alternativene. Endring i antall ulykker beregnes og
beskrives.
Støy og lokal forurensning: Det skal gjøres en beregning og vurdering av endringer i støy og
luftforurensning for alle alternativene. Dersom noen av alternativene ikke beregnes i EFFEKT fordi de
ansees å ha like virkninger er det spesielt viktig at støy og luftforurensing også vurderes. Programmet
Vluft/Vstøy benyttes til beregninger. Det må legges spesielt vekt på forhold ved tunnelmunning. Her må
Vstøy-beregninger justeres i forhold til mer detaljerte beregninger for støysonekart.
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Restverdi: Restverdien for de ulike alternativene skal beregnes. Den økonomiske beregningsperioden settes
til 25 år. Prosjektets levetid settes til 40 år.
Skattekostnad: Skattekostnad skal beregnes for den delen av tiltaket som finansieres over offentlige
budsjetter. Da det her legges opp til delvis bompengefinansiering, skal det kun beregnes skattekostnad for
den delen av investeringen som ikke bompengefinansieres.

4.2

Ikke‐prissatte konsekvenser

De ikke-prissatte temaene utredes i henhold til håndbøkene med verdivurderinger, verdikart,
omfangsvurdering og konsekvensvurdering som angis på en nidelt skala.
Konsekvensutredningen skal inneholde en vurdering av behovet for, og eventuelt forslag til, undersøkelser
med sikte på å overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av tiltaket, samt redegjøre for avbøtende tiltak.

4.2.1 Landskapsbilde
En vanlig definisjon av Landskap defineres som et område som formet under påvirkninger, og samspillet
mellom naturlige og menneskelige faktorer. Begrepene landskapsbilde brukes i denne sammenheng om de
visuelle omgivelsene.
Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle opplevelse (bilde) av
omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar
for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene, og hvordan landskapet oppleves
sett fra vegen (reiseopplevelse), og hvordan dette endres som følge av tiltaket. De visuelle virkninger sett fra
vegen og fra vegens omgivelser, omtales under dette tema. Begrepet omfatter både bebygde landskap,
landbruks- og naturlandskap.
Overordnete mål

Det blir tatt hensyn til det gjeldende overordnete politisk mål, som skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn
til landskapet i all planlegging. Offentlige dokumenter som underbygger dette finnes i Plan og
bygningsloven, Den europeiske landskapskonvensjonen og ulike stortingsmeldinger, m. fl.
Arkitekturstrategi

Regjeringen vil løfte arkitekturen, og den slår fast at alle våre menneskeskapte omgivelser er arkitektur.
Statens vegvesens har på bakgrunn av dette laget sin egen arkitekturstrategi. Statens vegvesen
arkitekturstrategi skal sammen med andre avveginger som trafikksikkerhet, framkommelighet, driftshensyn,
miljøhensyn og andre premisser ligge til grunn for vurderinger og løsninger. Vi skal jobbe for å fremme god
arkitektonisk kvalitet på arkitekturen vi bygger, og gi gode omgivelser.
Det skal utarbeides overordnede mål og formingsprinsipper for plassering og utforming av ny E6 og
tilhørende anlegg på strekningen.
Dagens situasjon og opplevelse av landskapet langs E6 og jernbane i dag

Det viktigste landskapselementet er Trondheimsfjorden, men landformene rundt er med å avgjøre hvordan
fjorden er med å prege landskapet. Store åsdrag og bølgende leirbakketerreng om hverandre gir mange godt
definerte landskapsrom, både på i Skatvalområdet og i Åsenområdet
Bebyggelse er preget av gårdsbebyggelse, og spredte boliger og bygninger med utspring i gårdstunene. Flere
kirker fra middelalderen ligger strategisk i terrenget og preger landskapet lokalt, som Skatval kirke og Vang
kirkested noe lenger nord. Opplevelsen av kulturlandskapet er lett tilgjengelig da hovedvegen E6 går tvers
gjennom områdene i dag. Dette letter tilgjengeligheten mellom områder, og er sammen med bygdevegene
med å prege landskapet de binder sammen.
Åsen er det eneste tettstedet som ligger i området med vegomlegging.
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Mulige konsekvenser av tiltaket

Gjennom Skatvalområdet er det mange ulike alternativer for ny E6 med noe ulik kurvatur og plassering.
Felles for alle disse alternativene er at de går gjennom et kulturlandskap med mye dyrket jord, gårder og
spredt bebyggelse. Landskapet påvirkes ved at en bred veg med stiv linjeføring skjærer gjennom terrenget og
bosettingen. Virkningene vil også være oppdeling av eiendommer og struktur i området. Linjene som ligger
nærmere åsen i øst er snillere med landskapet enn de lenger vest. Landskapets tåleevne krever at ny veglinje
følger linjedrag og terrenghøyder dersom inngrepene skal være akseptable.
I Langsteinsområdet kan tunnelforskjæringer sammen med fjellskjæringer langs E6 gi til dels store inngrep.
Landskapets tåleevne er også større i et landskap med stor flater og bratte åser. Tunnelportalplassering er
viktig for hvordan vegen vil oppleves ved nær- og fjernvirkning.
I Vuddudalen vil inngrepene bli store dersom det velges en veglinje i dagen. Åssidene på begge sider av
dalen er bratte slik at skjæringene vil bli høye ved inngrep. Ved tunnelalternativer er plassering av
portalområdet viktig for å kunne tilpasses i landskapet.
I Åsenområdet vil vi få noen av de samme virkningene som ved Skatval da landskapet har noe av den samme
karakteren. Alternativene øst for tettstedet tar mest hensyn til bosetning, himmelretning og lokalmiljø med
nærhet til Hammervatnet og kulturlandskap.
Krav til utredning

Metodikken i Statens vegvesens håndbok 140 «Konsekvensanlyser» skal ligge til grunn for
konsekvensutredningen:




Registrering av landskapet og dets elementer.
Kartfesting og beskrivelse av landskapet. Befaringer og kartgrunnlag skal danne grunnlag for



definisjon av influensområde for de ulike alternativer for ny veg.
Beskrive omfang av tiltaket Det må begrunnes på hvilken måte tiltaket vil endre landskapsbildet.



Beskrive og vurdere reiseopplevelse. Opplevelsen langs selve vegstrekningen må beskrives,



men også kryss, utstyr som støyskjermer/voller, trafikksikkerhetsutstyr og lignende må inngå i
vurderingene.
Beskrive konsekvenser av tiltaket. Det skal beskrives hvilke konsekvenser tiltaket har på
landskapsbildet og reiseopplevelsen i de berørte områdene. Tiltaket vurderes i forhold til nær- og
fjernvirkning og tilpasning til omgivelser

4.2.2 Nærmiljø og friluftsliv
Temaet nærmiljø og friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og
tettstedsnære uteområder og friluftsområder.
Overordnete mål

Områdenes betydning for helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet for de som bor i eller er
brukere av et område, behandles under dette temaet. Identitetsskapende områder eller elementer for beboere
eller brukere skal også vurderes under dette temaet.
Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne av det berørte
området. I analysen av nærmiljø vurderes hvordan tiltaket svekker eller bedrer de fysiske forholdene for
trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene. Indirekte har dette betydning for helse.
Offentlige dokumenter som underbygger dette finnes i rikspolitiske retningslinjer og ulike
stortingsmeldinger, m.fl.
Dagens situasjon langs E6 og jernbane i dag

Skatval har spredt bosetting med gårder og eneboliger i et landbrukslandskap. Grøntstrukturen følger
eiendomsgrenser og bekkedrag. Skoler og barnehage ligger i området.
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Langsteinområdet har bratte åssider som ikke innbyr til friluftsliv. Det er en barriere mellom veg og
jernbane, men fjorden er viktig for friluftsliv. Sammenhengende friluftslivsområde mellom Steinvikholmen
og Langstein; Håmmårsbukta.
Vuddudalen er trang med mange element som veg, jernbane og elv, og dermed lite attraktiv for friluftsliv.
Campingplass ligger i enden av fjorden før dalen.

Fjorden som rekreasjon med badehus fra gamle dager ‐ foto: Google Maps 2010.

Tettstedet Åsen har noen forretninger, skole, jernbanestasjon, bensinstasjon og kirke som er viktige for
nærmiljøet, og som utgangspunkt for friluftsliv. Idrettsanlegget ligger inntil skoleområdet. Det er mange
turmuligheter i området..
Hammervatnet vest for sentrum er mye brukt. I østdelen av Hammervatnet er det satt opp et fugletårn som er
åpent for bruk i forbindelse med det vernede våtmarksområdet
Nord for Åsen sentrum og Hammervatnet ligger Gullberget Camping.
Mulige konsekvenser av tiltaket

Gjennom Skatvalområdet utredes ulike alternativer for ny E6 med noe ulik kurvatur og plassering. Dagens
E6 skal trolig ligge som i dag, som E6 eller lokalveg. Felles for alle alternativer er at de kan påvirke
strukturen i området som oppdelingen og bruken av eiendommer. Veganlegget med konstruksjoner som
bruer/underganger kan gi bedre muligheter der folk bor og ferdes. I tillegg vil ny veg kunne føre til
barrierevirkninger, og endringer i forhold til dagens situasjon, både for gående og kjørende.
Ved Langstein kan nye inngrep bli synlige fra friluftsområdet på fjorden, på andre siden av fjorden.
I Åsen-området vil trolig mye forandres ved ny E6 da den legges utenom tettstedet. Alternativene øst for
sentrum går lengst unna skoleområdet og bosetning i lokalmiljøet. Støy og luftforurensning for nærmiljø og
friluftsliv som følge av ny veg vil også kunne være en konsekvens.
Krav til utredning






Registrering og kartfesting. Datainnsamling.
Beskrivelse av dagens situasjon. Beskrivelsen skal inneholde dagens tilstand og typiske trekk
ved nærmiljøet og friluftslivet innenfor planområdet og i det aktuelle influensområdet.
Det skal også gis en kortfattet beskrivelse av området basert på status i overordnede planer fra fylke
og kommune og generelle trekk ved befolkning, aktivitetstilbud og ferdsel.
Beskrive omfang av tiltaket. Et veganlegg vil påvirke området gjennom direkte inngrep eller
nærføring.
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Beskrive konsekvenser av tiltaket. Det skal beskrives hvilke konsekvenser tiltaket har på
nærmiljø og friluftsliv i de berørte områdene.

4.2.3 Naturmiljø
Ved utredning av konsekvenser for naturmiljø skal prinsipper som står i Naturmangfoldloven § 8-12
ivaretas. Dette gjelder blant annet at kunnskapsgrunnlaget for utredningen skal være godt nok, at føre-varprinsippet skal legges til grunn der det råder usikkerhet, at tiltakets belastning på økosystemer skal belyses
og at miljøforsvarlige teknikker skal vurderes for det eller de trasealternativene som anbefales.
Konsekvensene for naturmiljø skal inneha opplysninger om arealer som blir direkte berørte av nytt
veganlegg og betydningen av sideterrenget til nytt veganlegg. Mulig plassering av rigg- og anleggsområder
skal inngå i transportkorridorene.
Dagens situasjon

Utredningsområdet har en stor variasjon når det gjelder grunnforhold, topografi og lokalklima. Dette gjør at
det er mange ulike naturtyper innenfor utredningsområdet. Det er registrert verdifulle arter og skogområder
langs hele strekningen.
Verneområder: Planområdet grenser til Hammarvatnet naturreservat. Hammervatnet ble opprettet som
naturreservat 14.12.1984. Intensjonen var å sikre et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet
dyreliv. Miljøverndepartementet meldte i april 2013 inn Hammarvatnet til Ramsarkonvensjonens liste over
internasjonalt viktige våtmarksområder.

Hammarvatnet naturvernområde. Kilde Naturbase.no (04052013)

Foto: Magne Husby

Verneskogområder: Forbordfjellet– Svartkamberget -Skordalsvola, Vordalen og Stokkvola , er
skogsområder opp mot fjellet der skogen er sårbar og kan bli ødelagt ved feil skogbehandling.
Nasjonale laksefjorder: Åsenfjorden er en nasjonalt viktig laksefjord. Det går laks og sjøørret opp elva
Vulua.
Inngrepsfrie naturområder: Svartkamberget inngrepsfrie naturområde ligger øst for aktuell korridor for ny
vegtunnel. Det samme gjelder inngrepsfritt naturområde ved Stokkvola.
Vegetasjon og naturtyper: Utredningsområdet ligger i nordboreal vegetasjonssone (Moen 1998). Ingen
utvalgte naturtyper er registrert innenfor området. Planområdet berører mange MIS-områder
(Miljøregistreringer i skog) der skogen innehar viktige biologiske områder og eller miljøkvaliteter
(skogoglandskap.no). Ved Fætta like vest for E6 og i skråning under Vudduåsen er det et langstrakt parti som
er markert med verdifull skog.
Mulige konsekvenser

Alternativ vest for Åsen kommer nært fredningsområdet for Hammarvatnet, og tilhørende rødlistearter i
Fossingelvas utløp til Hammarvatnet. Utvidelse av dagens E6 opp Vuddudalen kan komme i konflikt med
elva Vulu. Alternativ øst for Åsen kan begrense kvaliteten på det inngrepsfrie naturområdet ved Stokkvola.
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Krav til utredning:

Eksisterende informasjon om naturforholdene fra databasene Naturdatabase og Artskart samt
vernebestemmelser i gjeldende lovverk skal legges til grunn.
Det foreligger mange registeringer av viktige naturområder langs E6 og i sideterrenget til dette. Dette gjør at
kunnskapsgrunnlaget krevd i Naturmangfoldloven §8 er vurdert som godt ivaretatt.
Tiltakets samlede belastning for naturmiljø skal vurderes for transportkorridorene i sammenheng med
eksisterende og planlagt arealbruk samt infrastruktur som kan gi barrierevirkninger for dyr og planters
leveområder og areal for vandring og spredning.
I utredningsarbeidet vil noe kartlegging i felt være nødvendig for å avgrense endelig veglinje til
kommunedelplan.






Utarbeide temakart som skal sammenfatte informasjon om naturdata innenfor planområdet. Objekter
eller områder av nasjonale, regionale og lokale verdier skal avmerkes spesielt.
KU skal gi svar på i hvilken grad de ulike utbyggingsalternativene får konsekvenser for viktige
viltområder, verdifulle naturtyper, truete vegetasjonstyper og truete eller sårbare (rødlistede) arter av
planter og dyr. Konsekvenser av tiltakene for laks- og sjøørretførende vassdrag skal belyses spesielt.
Utrede behov for og eventuell plassering av viltpassasjer.
Vurderes eventuelle konsekvenser for grunnvann og overflatevann ved tunneller.

4.2.4 Kulturmiljø
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner, og skal forvaltes med grunnlag i deres
verdi som kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser. Det er et sektoransvar for transportetatene ikke å
ødelegge områder med stor kulturhistorisk verdi.
De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø skal omtales og vektlegges
under temaet landskapsbilde. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema
Kulturmiljø. Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knytter til spesielle kulturminner/miljøer,
landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet nærmiljø og friluftsliv. Det kulturhistoriske
aspektet skal behandles under temaet kulturmiljø.
Med utgangspunkt i Riksantikvarens kulturminnevegleder deles kulturmiljøene inn i ulike kategorier som
fornminner, samiske kulturminner, ulike kulturmiljø, mm.
Dagens situasjon

Skatvalområdet er litt mer utfordrende når det gjelder kulturminner i og med at de er spredt, samt at vi har et
kirkested med Skatval kirke. Viktige områder ved Skatval er Skatval kirkested og et område ved Voll –
Holan som er regnet som viktig. Ved Forberg er det også registrert kulturminner i form av gravminner.
Vuddudalen anses som lite interessant når det gjelder kulturminner. Natursteinsmurer i Langstein langs
jernbane er flotte byggverk. Rester fra 2. verdenskrig innerst i Fættenfjorden berøres ikke
Åsen sentrum er trolig det vanskeligste området, og spesielt traséer øst for sentrum. Ved Vang er det
kirkeruin og gravfelt med store gravhauger (middelalderkirkested). Åsen kirke ligger inntil berørt område.
Det er flere bygninger registrert i SEFRAK. Jernbanebrua i naturstein over Fossingelva i Åsen sentrum er et
flott byggverk.
Mulige konsekvenser

Nye veger kan medføre at kulturlandskapet med kulturminner blir fragmentert, og at vegene og forskjæringer
til tunnelene blir nye fremmedelementer i et til dels lite berørt kulturlandskap. Automatisk fredete
kulturminner i grunnen, kjente og ukjente kan gå tapt, og bygninger og anlegg med verneverdi kan bli revet
eller flyttet. Dersom potensialet for å finne automatisk fredete kulturminner er stort, bør dette påpekes i
forbindelse med samlet vurdering av et alternativ. Funn av automatisk fredete kulturminner i byggefasen kan
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innebære en tidkrevende prosess med søknad om dispensasjon fra kulturminneloven og kostbare og
tidkrevende arkeologiske utgravninger. Flere av foreslåtte vegalternativer kommer nær fredede kulturminner,
og spesielt ved Vang på Åsen antas det at sannsynligheten for å finne flere kulturminner stor.
Krav til utredning





I tillegg til datainnsamling for hele området, skal det gjennomføres en overflateregistering av
området ved Vang. En fullstendig kartlegging av hva som finnes dvs. oppfyllelse av
undersøkelsesplikten i Kulturminnelovens § 9 for resten av området, gjennomføres ikke før på
reguleringsplannivå.
På bakgrunn av datainnsamling og overflateregistrering beskrives omfang og konsekvenser av de
ulike alternativene.

4.2.5 Naturressurser
LANDBRUK:
Dagens situasjon

Det er et aktivt landbruk og mye dyrket mark i planområdet. Dette gjelder spesielt sør i området på Skatval
og områdene rundt Åsen sentrum, mens det er store skog- og utmarksområder langs Langstein og
Vuddudalen . Jordbruksarealet som berøres består i hovedsak av fulldyrket lettbrukt jord, og noe utmarks- og
innmarksbeite. Husdyrhold med grovfôrproduksjon og kornproduksjon er dominerende driftsformer.

Jordbruk på Skatval ‐ foto: Guri Pedersen Skei, SVV

Mulige konsekvenser

Aktuelle trasealternativer berører i ulik grad dyrkajord. Flere av alternativene medfører at betydelige arealer
omdisponeres fra landbruksformål til veg. Også skog og utmarksressurser berøres i vesentlig grad. For
berørte gårdsbruk kan vegplanene endre ressursgrunnlaget ved at deler av eiendommens dyrkamark eller
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utmark blir omdisponert. Veganlegget kan også endre arronderingen ved at tidligere sammenhengende
arealer blir delt. På den annen side kan også veganlegget i enkelte tilfelle gi bedre arrondering.
Krav til utredning

Det gjennomføres en kartlegging av berørte eiendommer, hvilken næringsdrift det er på dem mv. For
eiendommer som berøres må det totale ressursgrunnlaget kartlegges, ikke bare de arealer som direkte berøres
av veganlegget. Kartleggingen baseres på opplysninger som er kjente, bla gårdskart/jordregister som
kommunene har tilgang til.
Kartleggingen skal inneholde opplysninger om:
 Antall driftsenheter som berøres og produksjonsform på disse


Arealgrunnlaget for hver enkelt driftsenhet fordelt på 12 arealklasser jfr gårdskart, og inkludert
dyrkbart areal/areal egna for nydyrking



Berørt areal på hver enkelt driftsenhet fordelt på samme arealklasser



Kjente kulturlandskapsverdier som berøres



Landbrukets infrastruktur som kan bli berørt (eks. veger)

REINDRIFT, SJØ- OG UTMARKSRESSURSER:
Dagens situasjon

Områder sør og øst for E6 omfattes av Færen reinbeitedistrikt, og deler av vinterbeiteområde kommer
innenfor planområdet.
Bortsett fra utmarksbeite er det generelt små næringsmessige interesser knyttet til utmarksressurser som jakt
og fiske. Det er imidlertid innenfor planområdet flere store viltområder, disse er i hovedsak beiteområder for
elg. Elva Vulu som går ned gjennom Vuddudalen og ut i Fættenfjorden er lakseførende.
Det er ikke lenger næringsmessig fiske i Åsenfjorden av betydning, og det er heller ingen oppdrettsanlegg
eller planer om det.
Det er smoltanlegg med produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert fiskeoppdrett på land i
Langstein.
Mulige konsekvenser

Vinterbeiteområde kan bli berørt.
Tiltak vil i all hovedsak berøre bratte og vanskelig tilgjengelige utmarksområder. Tunneler fører til
konsekvenser lokalt i området ved tunnelmunninger, men resten av strekningen blir lite berørt. Fættenfjorden
vil ikke bli berørt. Vuluelva og andre mindre bekker kan bli berørt.
Krav til utredning

Konsekvenser for reindrift vil bli utredet.
Konstruksjoner og terrengendringer vil bli etablert slik at fiskens frie gang blir sikret i Vuluelva, men dette
blir detaljert i reguleringsplan- og byggefasen.
Konsekvenser for smoltanlegg i Langstein vil bli utredet.
For de andre temaene er konsekvensene av en utbygging så små at det ikke er behov for nye, detaljerte
utredninger. Disse temaene vil bli kort omtalt i konsekvensutredningen.
VANNRESSURSER, BERG- OG LØSMASSER
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Dagens situasjon

I NGUs mineralressursdatabase er det registrert to kalkforekomster, Holan kalksteinsbrudd i Forbordsfjellet
ca. 1 km øst for E6, og Åsen kalkbrudd ca. 300 m sørøst for Åsen jernbanestasjon. Bruddene var i drift fram
til begynnelsen av 1960-tallet. I mineralressursdatabasen betegnes forekomsten i Holan som utdrevet, mens
det vurderes å være muligheter for fortsatt drift på forekomsten ved Åsen. I mineralressursdatabasen er det
ikke registrert andre forekomster av industrimineraler, naturstein eller metaller innenfor planområdet.
I NGUs grus- og pukkdatabase er det ikke registrert grus- eller pukkforekomster innenfor planområdet. I
databasen foreligger laboratorietester av grønnstein fra et prøvepunkt ved Hamran øverst i Langsteindalen,
omkring 2 km øst for planområdet. Det er ikke klart hvor representativ prøven er for bergarten i planområdet.
I NGU sin nasjonale grunnvannsdatabase, er det registrert flere grunnvannsbrønner, og det er trolig private
brønner i området.
Mulige konsekvenser

Muligheten for eventuell videre drift i Åsen kalkbrudd kan bli berørt.
Grunnvannsbrønner kan bli berørt.
Overskuddsmasse fra veganlegget vil forekomme.
Krav til utredning






4.3

Konsekvenser for eventuell videre drift i kalkbrudd på Åsen og avbøtende tiltak.
Konsekvenser for grunnvannsforsyningen i området og avbøtende tiltak.
Det skal gjennomføres en vurdering av kvalitet på steinmasser fra tunneler på strekningen.
En interessentanalyse som beskriver mulig plassering av deponi for steinmasser samt videre bruk av
disse til eget veganlegg og eksterne byggeprosjekter skal utarbeides.

Andre konsekvenser

4.3.1 Arealplaner
Gjeldende arealplaner og andre planer under utarbeidelse innenfor planområdet, framskaffes som et ledd i
KU arbeidet, og eventuelle konflikter med E6 og bane utredes.

4.3.2 Risiko og sårbarhet
Risiko er et uttrykk for den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø og materielle
verdier. Risikoen uttrykkes ved sannsynlighet for og konsekvensene av de uønskede hendelsene. Sårbarhet
er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det utsettes for påkjenninger.
Risikovurdering skal gjennomføres i henhold til Statens vegvesens håndbok 271. For dette plan- og
utredningsarbeidet skal det rettes spesiell fokus på transportnettets pålitelighet i forhold til fremkommelighet
for alle trafikantgrupper. Metoden tar utgangspunkt i en risikogjennomgang av analyseobjekter på ulike
nivåer i en gruppe med relevant kompetanse, kalt HAZID prinsippet. Vurderingen skal omfatte konsekvenser
i forhold til TERN- og lokalvegnettet. Vurderingen gjennomføres på alle aktuelle alternativer.
ROS-analyse skal vurdere tiltakets konsekvenser for omgivelsene og gjennomføres i henhold til DSB’s
rundskriv: ROS-analyser iht. ny Plan- og bygningslov er beskrevet i en vegleder utgitt av Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB, 2008). Analysen gjennomføres på foreslått alternativ.
Begge analysene skal brukes videre til å sammenlikne alternativene og til å avklare behov for avbøtende
tiltak.
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4.3.3 Geoteknikk
Kvikkleire: Det er registrert flere soner med skredrisiko på skrednett sine kart, se www.skrednett.no
Helt sør i planområdet krysser alle vegtraséene en eller flere av kvikkleiresonene Vollan, Voll og Hollan.
Nord i planområdet krysser Alternativ ØST kvikkleiresonen Fossingan, mens Alternativ VEST kan komme i
kontakt med kvikkleiresonen Følke.
Løsmasseavsetningene som er registrert i planområdet består hovedsakelig av marine avsetninger, og da
fortrinnsvis tykke havavsetninger.
Det er utført noen grunnundersøkelser i planområdet. Grunnundersøkelsene er hovedsakelig utført langs
eksisterende vegnettverk og må suppleres slik at de blir tilstrekkelig for vurdering av gjennomførbarhet av
jernbane- og vegtraséene samt grunnlag for kostnadsberegning på dette plannivået.
Det utarbeides en sammenstilling og vurdering av eksisterende kunnskapsgrunnlag om grunnforhold, med
vekt på rasutsatte områder. Spesielt gjelder dette for de deler av traséer som krysser løsmasser som består av
mektige havavsetninger.

4.3.4 Geologi
Skredfare: Det er vist flere områder med fare for steinsprang og snøskred i skrednett sine kart
(www.skrednett.no).
For aktuelle vegtunneltraséer skal det gjøres en vurdering av løsmasser (typer og mektighet), berggrunn
(bergarter, strukturer, oppsprekking, svakhetssoner), bergoverdekning, hydrologi/hydrogeologi og
påhuggsmuligheter (skredfare, overdekning, forskjæringer). Det skal vurderes om det er områder langs
tunneltraséene som kan være spesielt utsatt for påvirkninger i form av drenering, setninger, rystelser, utslipp
mv.
Områder som kan være kritiske for kostnader og sikkerhet og dermed gjennomførbarheten for ulike traséer
skal kartlegges, og det vurderes om noen områder krever spesielle tiltak i forbindelse med gjennomføringen.
Eksempelvis krysser flere vegtraséalternativ elvedal for Struka (sør for Krokvika – Langstein kai) og
Langsteindalen, og her må løsmassemektigheter, overdekning, bergmassekvalitet og potensial for
innlekkasjer klarlegges.
For større bergskjæringer skal det utføres egne forundersøkelser av løsmasser, berggrunn (bergarter,
strukturer/oppsprekking, svakhetssoner), hydrogeologiske forhold og fare for iskjøving, samt vurderinger av
eventuell skredfare fra overliggende skråning.
Kvalitet og anvendelighet av steinmaterialer skal vurderes.
Behov for grunnboringer, geofysiske undersøkelser og kjerneboringer eller andre borehullsinspeksjoner skal
vurderes. Undersøkelser som anses nødvendige for å sikre tilstrekkelig grunnlag for vurdering av
gjennomførbarhet, og mengeanslag/kostnadsberegning for vegtraséene utføres.
Det skal utarbeides egne geologiske rapporter med innhold som tilfredsstiller beskrivelse for aktuelt plannivå
i Statens vegvesens håndbok 021 «Vegtunneler».

4.3.5 Konstruksjoner
Det skal utarbeides skisseprosjekt for alle større bruer og konstruksjoner. Det utarbeides tegning som viser
plan, oppriss og tverrsnitt for hver konstruksjon. Skisseprosjektet skal vise forslag til alternative brutyper,
antall spenn, fundamentering og totallengde. Skisseprosjektet skal være så detaljert at gjennomføring/
løsbarhet er vurdert og gi nødvendig grunnlag for kostnadsoverslag.
Skisseprosjektene samles i en egen fagrapport som vedlegg til kommunedelplan. Mindre konstruksjoner som
underganger, tunnelportaler og lignende omtales kun kort i rapporten.

4.3.6 Deponiområder
Det utarbeides en oversikt over mulige deponiområder for overskuddsmasser i kommunedelplanprosessen.
Eksakt plassering og utforming av deponiområdene tas inn som en del av reguleringsplanen for prosjektet.
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Aktuelle masser er jord og leirmasser som det blir overskudd av, eller som ikke er egnet til bruk i
vegprosjektet. Det kan også være aktuelt å deponere overskudd av steinmasser som ikke kan benyttes i
vegprosjektet eller til andre samfunnsnyttige formål. Det er viktig at deponiområdene legges slik at en får
deponert massene på en optimal og effektiv måte med minst mulig transportarbeid. Dette gir lavere
anleggskostnad og er også viktig av miljøhensyn. En bør spesielt se på om deponier kan etableres på en slik
måte at de kan erstatte eventuelt tapte landbruksareal.
Det bør jobbes mot å få brukt mest mulig av steinmassen i anlegget, eller at de kan benyttes til andre
samfunnsnyttige formål i rimelig nærhet av prosjektet. Det vil derfor i kommunedelplanprosessen bli
utarbeidet en interesseanalyse for mulige mottagere utenfor prosjektet.
Utvidelse av næringsområde i Langstein ligger inne i forslag til kommunedelplan, og dette området er aktuell
mottaker av overskuddsmasser. Kommunedelplanen vedtas trolig i løpet av høsten 2013. Eventuell utvidelse
av flyplassen på Værnes, kan også medføre behov for masser. Andre aktuelle interessenter kan være andre
kommuner, Jernbaneverket, NVE eller private aktører.
I reguleringsplanfasen vil det for øvrig bli utarbeidet oversikt over mulige områder for mellomlagring for
stein, pukk og asfaltflak for gjenbruk i vegprosjektet.
Både for deponi- og mellomlagringsområder vil det bli gjennomført nødvendige geotekniske vurderinger.

4.3.7 Anleggsperioden
Det legges opp til en utbyggingsstrategi som spesielt vektlegger følgende forhold:







4.4

Optimal fremdrift og utbyggingsrekkefølge.
Entreprisestrategi som i varetar massebalanse og grensesnitt mellom kontrakter på en fornuftig måte.
Trasevalg og tidsperspektiv for jernbaneutbyggingen er viktig å avklare så tidlig som mulig i
planprosessen, da dette har vesentlig betydning for prosjektets omfang og gjennomføringsstrategi.
Trafikkavvikling i anleggsperioden.
Planene må vise nødvendige arealer for riggområder. Avklares i reguleringsplanfasen.
Avbøtende tiltak og oppgradering av veger som omklassifiseres må vurderes, jfr. retningslinjer fra
Vegdirektoratet av april 2013.(se svegsnr 2012136861-007) Avklares i reguleringsplanfasen.

Lokal og regional utvikling

Temaet handler om å synliggjøre hvordan tilgjengelighetsforbedringer eller endrete forutsetninger for å
utnytte arealer kan gi nye muligheter eller begrensninger for befolkning og næringsliv. Konsekvenser for
lokal utvikling som ikke fanges opp av den samfunnsøkonomiske analysen er beskrevet under lokale forhold.
Drøftingen vil ikke kunne gi eksakte svar, og målet er å synliggjøre nye muligheter og hva som kan bli
sannsynlig utvikling som følge av tiltaket.
Det er aktuelt å vurdere hvordan tiltaket berører følgende forhold:
a) Arbeidsmarked og pendling
Prosjektets potensiale for endring av lokalt og regionalt arbeidsmarked analyseres. Herunder en
vurdering av prosjektets innvirkning på eksisterende arbeidsmarkedsregioner. Basert på kjent kunnskap
og erfaringsmateriale vurderes endringer i eksisterende pendlingsmønstre og sysselsettingsmuligheter
som følge av veg- og jernbaneanlegget.
b) Regional og lokal utvikling- synergier
Potensielle samarbeids- og samhandlingsområder for de berørte kommunene, nærings- og samfunnsliv
beskrives og tallfestes i den grad det er mulig.
Spesielt for jernbanen vil innkorting av kjørevegen og redusert kjøretid bidra til å knytte befolkning og
arbeidsplasser på strekningen Trondheim-Steinkjer tettere sammen. Blant annet i kap.1.4.3 i JD 205 er
det gitt en omtale av hvilke typer virkninger det her kan være tale om.
c) Tettstedsutvikling
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For tettstedene Åsen og Skatval beskrives og vurderes de muligheter tiltakene gir for utvikling av
tettstedene. Frigjøring eller redusert bruk av dagens trafikkareal gir muligheter for endra bruk.
For begge tettsteder beskrives forventa positiv og negativ virkning av de ulike trasevalg . Frigjøring av
areal og endra trafikkbelastning er eksempel på positive virkninger, mens handelslekkasje og endra
servicetilbud kan være negative effekter.
d) Mernytte
Investeringenes mernytte søkes beregnet ut fra erfaringsmateriale og beskrevet metodikk. Med mernytte
menes de positive virkninger som ikke fanges opp av den tradisjonelle samfunnsøkonomiske
beregningen. Ringvirkninger av tiltaket skal vurderes i henhold til en metodisk nærmere beskrevet
angrepsmåte. Dette inngår blant annet i opsjonen for utredning av tema for jernbanen. Se spesielt
kap.1.4.3 i JD 205. Se også omtale av regionale virkninger/regionforstørring under ikke-prissatte
konsekvenser.
e) Transport og markedsmuligheter
Investeringens virkning på private og offentlige bedrifters transport- og markedsmuligheter

5.

Anbefaling

Statens vegvesen og Jernbaneverket vil, med grunnlag i medvirkningsprosessen og de utredninger som blir
gjennomført i kommunedelplanarbeidet, gi en begrunnet anbefaling for valg av alternativ for ny E6 og
jernbane på strekningen Stjørdal - Åsen.

Vedlegg
-

Kart i A3 for strekningen Stjørdal – Vordalen, datert 25. juni 2013
Kart i A4 for strekningen Vordalen – Vassmarka, datert 25. juni 2013

33

Høringsutgave datert 2. juli 2013

Statens vegvesen
Jernbaneverket

firmapost-midt@vegvesen.no
postmottak@ jbv.no
vegvesen.no

Trygt fram sammen

