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Tilbakemelding - Varsel om planutvidelse for reguleringsplan E6
Kvithammar-Åsen - Levanger kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender
derfor dette generelle svaret.
Det er Fylkesmannen som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i
plansaker. Fylkesmannen har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til
kommunale planer.
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører følgende
områder:
•
•
•
•

Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter
Transport av farlig gods
Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg
Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)

Siden Fylkesmannen har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil
også disse områdene kunne inngå som en del av Fylkesmannens oppfølging. DSB samarbeider
med Fylkesmannen og vil gi faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. Hvis det
likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at høringen sendes inn
til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om DSBs uttalelse til.
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.
Med hilsen
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Administrasjon
Helle G Nielsen
Seksjonssjef

Ajeen Arvesen
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

Postadresse
Direktoratet for
samfunnssikkerhet og beredskap
Postboks 2014
3103 Tønsberg

Kontoradresse
Rambergveien 9
3115 Tønsberg

Telefon
33 41 25 00

E-post
postmottak@dsb.no

Internett
www.dsb.no

Telefaks
33 31 06 60

Organisasjonsnummer
974 760 983

Påastesijjie/adresse

Tel: 78 47 40 00

Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Aamhtsreerije

Harald Bugge Midthjell

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 40 33

Nye Veier As
v/Lars Erik Moe
Tangen 76
4608 KRISTIANSAND S

AAMHTESE/SAK

MIJ VUESUEHT./VÅR REF.

DIJ VUESIEHT./DERES REF.

BIEJJIE/DATO

18/5915 - 10

20/18103

2018/759-138

03.07.2020

Sametingets uttalelse til varsel om utvidelse av planområde i
Vuddudalen - E6 Kvithammar-Åsen i Levanger kommune
Vi viser til deres brev av 26.06.2020.
Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til
planendringene.
Vi minner om den generelle aktsomhetsplikten:
Om noen under arbeid skulle mistenke funn av kulturminner, må en umiddelbart stanse arbeidet
og gi beskjed til Sametinget og fylkeskommunen. Pålegget beskrives i lov 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Dette må videreformidles til alle som skal delta i
gjennomføring av tiltaket.
Vi minner også om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda ifølge
kml. § 4 annet ledd. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet.
Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter
rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.
Denne uttalelsen gjelder bare Sametinget. For øvrige hensyn viser vi til egen uttalelse fra
Trøndelag fylkeskommune.
Heelsegh/Med hilsen

Andreas Stångberg
fágajođiheaddji/fagleder

Harald Bugge Midthjell
Raeriestæjja/Rådgiver
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Vegard Hagerup

Fylkeskommunens svar på varsel om utvidet planavgrensning
detaljreguleringsplan for E6 strekningen Kvithammar - Åsen,
Stjørdal kommune. Frist for tilbakemelding 21.08.2020.
I det tilsendte vedlegget ser saken ut til å dekke de omsøkte endringene i Levanger
kommune – vi regner med at det er en feil at tittelen i henvendelsen fra dere refererer til
Stjørdal kommune.
Ta kontakt hvis vi har misforstått dette.

Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
seksjonsleder

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Vegard Hagerup
rådgiver
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Statens vegvesens uttalelse til varsel om planutvidelse for reguleringsplan E6
Kvithammar-Åsen i Levanger kommune
Vi viser til deres oversendelse datert 26. juni i år og samtaler om saken.

Statens vegvesen har ansvar for å påse at føringene i Nasjonal transportplan, statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre
nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss
videre som forvalter av riksveg og som faglig sektormyndighet for vegtransport.
I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på
ca. 19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planprogram
for «Detaljregulering for E6 Kvithammar – Åsen» ble fastsatt i Stjørdal kommunestyre
03.04.2019 og i Levanger kommunestyre 13.03.2019. I planprogrammet er det lagt opp til
en felles reguleringsplan med konsekvensutredning for hele strekningen. Det er nå gjort en
inndeling i to reguleringsplaner etter kommuneinndelingen. Som i Stjørdal, utarbeides det nå
en egen reguleringsplan med konsekvensutredning for den delen av planen som ligger i
Levanger kommune. Det varsles her en utvidelse av planområdet. Utfordrende grunnforhold
har gjort det nødvendig å gjøre visse traséendinger i Levanger kommune. Endringene
innebærer at en større andel av ny E6 i Vuddudalen, og øst for Åsen, planlegges lagt i tunnel.
Statens vegvesens har følgende merknader til varselet:
Vi er i direkte dialog med tiltakshaver orientert om nødvendige utvidelser av planområdet,
samt begrunnelsene for disse. Statens vegvesen har ingen innvendinger til dette.
Med hensyn til forslag til endret trasé for ny E6, og konsekvenser og virkninger av dette, vil
vi gi en egen tilbakemelding omkring dette med bakgrunn i de drøftinger vi har hatt
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undervegs. Dette omfatter bl.a. ulike forslag til kryssløsninger og -plasseringer, med vekt på
halvkryss ved Grubbåsen samt kryssområdet nord for Åsen (Hammer/Vassmarka).
Statens vegvesen erfarer at dialogen med tiltakshaver er positiv og informativ, og velger å
ikke prioritere deltakelse på det bebudete informasjonsmøtet 13. august.

Transportforvaltning midt 1
Med hilsen

Helge Stabursvik
Fung. seksjonsleder

Ola Belsaas
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Uttalelse til varsel om oppstart av utvidet planavgrensning detaljreguleringsplan for E6 Kvithammar - Åsen - Levanger kommune
Fylkesmannen har som sektormyndighet mottatt melding om igangsatt arbeid med ovennevnte
reguleringsplan, og har følgende foreløpige vurdering av planen:
Landbruk
Vi viser til vår uttalelse datert 28.01.2019 til varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for E6
Kvithammar – Åsen (Levanger kommune) og planprogram. Med utgangspunkt i de store nasjonale
jordverninteressene som er på strekningen forutsetter vi fortsatt at jordvernet og
landbruksinteressene, herunder drifts- og miljømessige ulemper, utredes og vektlegges ved valg av
plangrep og tekniske løsninger. Vi viser i den forbindelse til prosjektmålet om å minimere midlertidig
og permanent jordbruksbeslag. Vi regner med smal firefelts veg fortsatt kan være aktuelt.
Kryssområdet (halvkryss) som tidligere var planlagt i Vuddudalen planlegges nå nord for Grubbåsen.
Utforming av dette krysset og kryssområdet nord for Åsen vil være sentrale tema i planprosessen
fram til endelig planforslaget foreligger. Særlig kryssområdet nord for Grubbåsen vil ha store
konsekvenser for jordvernet. Det er viktig at bakgrunnen for endringene som gjøres kommer godt
fram når planen sendes på høring.
Klima og miljø
Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet har deltatt på flere informasjonsmøter (ICE-møter)
med Nye Veier AS og er kjent med hovedtrekkene i de endringer som presenteres i varsel om
endring i plangrenser. Fylkesmannen forstår varsel om oppstart slik at begrunnelsen for utvidelse av
planområdet er for å etablere sikringstiltak, ny tunnel og anleggsvei i Vuddudalen, halvkryss nord og
sør for Åsen og kanal for renset tunnelvann i Vassmarka/Hammervatnet.
Ved høring av planforslaget vil vi ha særlig søkelys på omfanget av sikringstiltak nordover langs
østsiden av Vuddudalen. Spesielt hvordan hensynet til naturmangfold ivaretas, samt
landskapsvirkningen av sikringstiltakene. Videre er vi opptatt av hvordan Vulua berøres ved kryssing
øverst i Vuddudalen.
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Vulua/Fættenelva (Vassdragsnummer 125.2Z) er anadrom strekning frem til Stokkmyra. Nord for
gården Kleiva meandrerer elva over en lengre strekning. Ved krysningspunkt elv/E6 over i
Grubbåsen må det velges tekniske konstruksjoner som i størst mulig grad tar hensyn til det naturlige
elveløpet og sikrer fiskens frie vandring. Konsekvensene for elva må framkomme av planforslaget.
I Naturbase er det registrert en forekomst av klåved ved krysningspunkt over elva. Klåved Myricaria
germanica er kategorisert som nært truet (NT) i Norsk rødliste for arter 2015. Klåved vurderes som
nær truet (NT) fordi den er knyttet til en naturtype som av flere årsaker er i tilbakegang. Det viktigste
og primære voksestedet for klåved er sterkt flompåvirkede elveører med grovt materiale (sand, grus,
stein), der arten ofte har vært eneste eller dominerende art (pionérart) i en fase før ørene eventuelt
stabiliseres og gror igjen, spesielt med vierarter og gråor. Planforslaget må utrede konsekvensene
for forekomsten av klåved.
Støyutredning skal gjøres for hele prosjektet, men må spesielt beskrive støysituasjonen for
nærmeste bebyggelse rundt krysset sør for Åsen og Stokkberget, samt tilleggsvirkningene av
trykkstøy fra tunnelportaler, - både fra nordlig portal i Grubbåsen og sørlig portal under Åsen.
Hammervatnet
Det kan se ut som om utvidelsen berører opp mot 40 dekar av Hammervatnet naturreservat. I
utgangspunktet kan dette være konfliktfullt i forhold til verneverdiene i naturreservatet.
Det fremkommer ikke en klar begrunnelse i varselet for endring av planavgrensningen ved
Hammervatnet. Hammervatnet er som kjent naturreservat med Ramsar status. Formålet med
fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som
naturlig er knyttet til området. I forskrift om fredning av Hammervatnet naturreservat står det at All
vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse og at det ikke må
iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. …….. bygging av veier, drenering og annen
form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse,… Planforslaget må utredes med
tanke på konsekvenser for verneverdiene i naturreservatet. Dette gjelder alle tiltak som berører
verneområdet. Det samme gjelder også for tiltak utenfor verneområdet, som kan tenkes å ha
betydning for verneverdiene. De samlede belastningene ved endringene i dagens utslipp av
overvann til planlagt utslipp av tunellvann og overvann må også utredes.
Paragraf 12 i vannforskriften kommer til anvendelse her. Paragrafen omhandler hvordan ny aktivitet
eller nye inngrep skal vurderes når tilstandsklassen i en vannforekomst forventes å bli forringet eller
at miljømålene ikke nås. En forringelse er når en ny påvirkning fører til endring i tilstandsklasse,
f.eks. fra god til moderat. Vurderingen etter vannforskriften § 12 suppleres blant annet av de
alminnelige bestemmelsene om bærekraftig bruk i naturmangfoldsloven kapittel II.
For å kunne vurdere om § 12 skal benyttes, kreves kunnskap om dagens tilstand (biomangfold), hva
som slippes ut i området og hvordan dette ev. vil påvirke området framover. Det er tiltakshaver som
har ansvar for å fremskaffe denne informasjonen.
Hvis det er snakk om en utfylling i området, må tiltaket vurderes etter § 12 første ledd, bokstav a.
Her må det foreligge kunnskap både om dagens tilstand i vannforekomsten, og om eventuelle
endringer i tilstand. Hvis det er snakk om forurensning (tilførsel av drensvann), må tilførselen
vurderes etter første ledd, bokstav b. Paragraf 12 annet ledd gir tre tilleggsvilkår som må oppfylles
for at en ev. forringelse kan tillates. Selv om en forventer at tilstandsklassen ikke forringes, vil § 12
komme til anvendelse.
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Det må etableres gode renseløsninger for tunnelvann generelt og spesielt for overvann. Slike utslipp
krever separat behandling og utslippstillatelse etter forurensingslovens bestemmelser og eventuelt
tillatelse i henhold til vernebestemmelsene for Hammervatnet naturreservat. Vi minner her om
naturmangfoldsloven § 48 tredje ledd som setter krav til rekkefølgen i saksbehandlingen: «… trenger
et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver velge å søke om
tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften, dersom ikke annet følger av
verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke».
Vi gjør oppmerksom på at vi vil informere Miljødirektoratet om varslet planutvidelse som berører
verneområdet med Ramsarstatus, i tråd med direktoratets veileder M47-2013 Veileder for behandling
av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede våtmarksområder.
https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M47/M47.pdf
Samfunnssikkerhet
Vi viser til våre tidligere uttalelser til varsel om oppstart og varsel om utvidelse av planområdet. Det
må gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele planområdet, i tråd med
plan- og bygningsloven § 4-3. Utover dette har Fylkesmannen ingen merknader til utvidelse av
planområdet.
Videre arbeid
Fylkesmannen gjør oppmerksom på at dette er en veiledende uttalelse basert på de opplysningene
som fremkommer av oppstartsvarselet. Fylkesmannen vil komme tilbake med en endelig uttalelse
når planen sendes på høring.







Fylkesmannen ønsker å oppnå best mulig dialog og tidlig avklaring av nasjonale og viktige
regionale interesser. Fylkesmannen oppfordrer kommunene til å benytte seg av regionalt
planforum som en arena for dette. Saker meldes inn til Trøndelag fylkeskommune på
postmottak@trondelagfylke.no.
Ønsker kommunen avklaringer under utarbeidelse av planforslaget er det mulig å ta kontakt
med Fylkesmannens fagavdelinger eller saksbehandler på kommunal- og justisavdelingen.
Se kontaktliste.
Kartverket tilbyr kvalitetssikring av arealplaner etter plan- og bygningsloven og vi minner om
at det ved høring sendes ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil til Kartverket Trøndelag på epost: plantrondelag@kartverket.no

Med hilsen
Trude Mathisen (e.f.)
seksjonsleder
Kommunal- og justisavdelingen
Dokumentet er elektronisk godkjent

Thomas Møller
seniorrådgiver
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Reguleringsplan for E6 Kvithammar - Åsen - Levanger kommune - utvidet
planavgrensning som omfatter deler av Hammervatnet naturreservat Ramsarområde
Vi vil med dette informere Miljødirektoratet om varslet planutvidelse for reguleringsplan for E6
Kvithammar – Åsen i Levanger kommune. Utvidet planavgrensning omfatter deler av Hammervatnet
naturreservat som har Ramsar-status.
Begrunnelse for og omfang av varslet planutvidelse
I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km
fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Det utarbeides to
reguleringsplaner etter kommuneinndelingen. Planen som omfatter ny E6 i Levanger kommune vil
bli lagt ut til offentlig ettersyn 4. kvartal 2020 med sluttbehandling 1. kvartal 2021.
I brev av 26.6.20 fra Nye Veier AS varsles det om en utvidelse av planområdet i Levanger kommune,
jfr. vedlegg 1. Utvidelsen er vist med blå farge i kartutsnitt, jfr. vedlegg 2.
Utvidelsen begrunnes med at utfordrende grunnforhold har gjort det nødvendig å gjøre noen
traséendinger i Levanger kommune. Endringene innebærer at en større andel av ny E6 i Vuddudalen,
og øst for Åsen vil bli lagt i tunnel. I forslag til utvidet planavgrensning er det tatt høyde for de
omtalte traséendingene. Det er også tatt hensyn til et større behov for å lagre overskuddsmasser
(tunnelmasser) i permanente /midlertidige deponiområder, samt riggområder og anleggsveger inn
til portalområdene.
Kryssområdet (halvkryss) som tidligere var planlagt i Vuddudalen planlegges nå nord for Grubbåsen.
Utforming av dette krysset og kryssområdet nord for Åsen vil være sentrale tema i planprosessen
fram til endelig planforslaget foreligger.
I dag har E6 et utslipp av overvann til Hammervatnet gjennom Hammervatnet naturreservat. Nye
Veier AS ønsker å opprettholde en rørkorridor med utslipp i Hammervatnet for renset
tunnelvaskevann og overvann fra Vassmarka-området. Forslag til utvidet planavgrensning omfatter
derfor deler av Hammervatnet naturreservat og Ramsar-område.
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Vår uttalelse til varslet planutvidelse
Vi har i brev av 18.8.20 uttalt oss til varslet utvidelse, jfr. vedlegg 3. Vi gjengir her det vi har skrevet
om utvidelsen som angår Hammervatnet.:
Fylkesmannen som klima- og miljømyndighet har deltatt på flere informasjonsmøter (ICE-møter)
med Nye Veier AS og er kjent med hovedtrekkene i de endringer som presenteres i varsel om
endring i plangrenser. Fylkesmannen forstår varsel om oppstart slik at begrunnelsen for utvidelse
av planområdet er for å etablere sikringstiltak, ny tunnel og anleggsvei i Vuddudalen, halvkryss
nord og sør for Åsen og kanal for renset tunnelvann i Vassmarka/Hammervatnet.
(…)
Hammervatnet
Det kan se ut som om utvidelsen berører opp mot 40 dekar av Hammervatnet naturreservat. I
utgangspunktet kan dette være konfliktfullt i forhold til verneverdiene i naturreservatet.
Det fremkommer ikke en klar begrunnelse i varselet for endring av planavgrensningen ved
Hammervatnet. Hammervatnet er som kjent naturreservat med Ramsar-status. Formålet med
fredningen er å bevare et viktig våtmarksområde med vegetasjon, fugleliv og annet dyreliv som
naturlig er knyttet til området. I forskrift om fredning av Hammervatnet naturreservat står det at
all vegetasjon i vann og på land er fredet mot enhver form for skade og ødeleggelse og at det ikke
må iverksettes tiltak som kan endre de naturgitte forhold, som f.eks. ... bygging av veier, drenering
og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling, planering og lagring av masse, … Planforslaget må
utredes med tanke på konsekvenser for verneverdiene i naturreservatet. Dette gjelder alle tiltak
som berører verneområdet. Det samme gjelder også for tiltak utenfor verneområdet, som kan
tenkes å ha betydning for verneverdiene. De samlede belastningene ved endringene i dagens
utslipp av overvann til planlagt utslipp av tunellvann og overvann må også utredes.
Paragraf 12 i vannforskriften kommer til anvendelse her. Paragrafen omhandler hvordan ny
aktivitet eller nye inngrep skal vurderes når tilstandsklassen i en vannforekomst forventes å bli
forringet eller at miljømålene ikke nås. En forringelse er når en ny påvirkning fører til endring i
tilstandsklasse, f.eks. fra god til moderat. Vurderingen etter vannforskriften § 12 suppleres blant
annet av de alminnelige bestemmelsene om bærekraftig bruk i naturmangfoldsloven kapittel II.
For å kunne vurdere om § 12 skal benyttes, kreves kunnskap om dagens tilstand (biomangfold),
hva som slippes ut i området og hvordan dette ev. vil påvirke området framover. Det er
tiltakshaver som har ansvar for å fremskaffe denne informasjonen.
Hvis det er snakk om en utfylling i området, må tiltaket vurderes etter § 12 første ledd, bokstav a.
Her må det foreligge kunnskap både om dagens tilstand i vannforekomsten, og om eventuelle
endringer i tilstand. Hvis det er snakk om forurensning (tilførsel av drensvann), må tilførselen
vurderes etter første ledd, bokstav b. Paragraf 12 annet ledd gir tre tilleggsvilkår som må oppfylles
for at en ev. forringelse kan tillates. Selv om en forventer at tilstandsklassen ikke forringes, vil § 12
komme til anvendelse.
Det må etableres gode renseløsninger for tunnelvann generelt og spesielt for overvann. Slike
utslipp krever separat behandling og utslippstillatelse etter forurensingslovens bestemmelser og
eventuelt tillatelse i henhold til vernebestemmelsene for Hammervatnet naturreservat. Vi minner
her om naturmangfoldsloven § 48 tredje ledd som setter krav til rekkefølgen i saksbehandlingen:
«… trenger et tiltak tillatelse både etter verneforskriften og etter annet lovverk, kan tiltakshaver
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velge å søke om tillatelse parallelt. Vedtak skal i slike tilfeller først fattes etter verneforskriften,
dersom ikke annet følger av verneforskriften eller forvaltningsmyndighetens samtykke».
Vi gjør oppmerksom på at vi vil informere Miljødirektoratet om varslet planutvidelse som berører
verneområdet med Ramsarstatus, i tråd med direktoratets veileder M47-2013 Veileder for
behandling av utbyggingssaker som kan berøre Ramsarområder og andre vernede
våtmarksområder. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/M47/M47.pdf»
Dette til deres orientering. Vi ber dere ta kontakt hvis noe er uklart eller dere ønsker mer
informasjon.

Med hilsen
Anne Sundet Tangen (e.f.)
seksjonsleder Plan- og inngrepsseksjonen
Klima- og miljøavdelingen

Maia Vardenær
seniorrådgiver
Klima- og miljøavdelingen
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Uttalelse til varsel om planutvidelse for reguleringsplan E6
Kvithammar-Åsen i Levanger kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 29. juni 2020.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Hensikten med planarbeidet er å utvide planområdet for E6 Kvithammar – Åsen.
Utfordrende grunnforhold har gjort det nødvendig å gjøre visse traséendringer i
Levanger kommune. Endringene innebærer at en større andel av ny E6 i Vuddudalen,
og øst for Åsen, planlegges lagt i tunnel. Det er også tatt hensyn til et større behov for
å lagre overskuddsmasser (tunnelmasser) i permanente/midlertidige deponier,
riggområder og anleggsveger inn til portalområdene. Krysset som tidligere var planlagt
i Vuddudalen planlegges nå nord for Grubbåsen.
Uttalelse fra DMF
DMF vil vise til de nys nasjonale forventningene til regional og kommunal planlegging,
vedtatt 14.mai 2019. Her framgår det blant annet at det er: «(..) viktig at mineralske
masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan
redusere presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet for massetransport. En
helhetlig vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig
virkemiddel for å avklare dette». I forventningene understrekes det også at: «Tilgangen
til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.»
DMF mener at de nye nasjonale forventningene understreker behovet av å ha en god
forvaltning av masser som genereres i ulike bygge- og anleggsprosjekter. Masser fra
eksempelvis tunneler bør som utgangspunkt betraktes som ressurser som bør utnyttes
på best mulig måte. DMF mener tilrettelegging for utnyttelse av masser som genereres

fra store bygge- og anleggsprosjekter, er et ledd i å bidra til en god forvaltning av
byggeråstoffer som mineralske ressurser. DMF anbefaler derfor at planen tydeliggjør
hvordan det blir innhentet kunnskap om massene som genereres i prosjektet, slik at
det er mulig å identifisere mulig ressursutnyttelse. Planen bør også redegjøre for
hvordan det sikres at eventuelle ressurser kan utnyttes til egnede formål, som kan
bidra til at permanent deponering av masser unngås. DMF mener at utvidelsen av
reguleringsplanen som innebærer områder for deponering av masser, bør ta inn
vurdering av mulig utnyttelse av potensielle ressurser generert i prosjektet.
Vurdering av utvidelsesområdet
Ut i fra kartdatabasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) kan vi se at det er
registrert karbonatmineraler ca. 300 meter sydøst for Åsen jernbanestasjon (tidligere
Åsen kalkbrudd, som var i drift fram til 1963)1. Det kan tyde på at det er et reserve på
>300 000 tonn. Planen bør i det videre arbeidet beskrive eventuelle konsekvenser
utvidelsen kan ha for karbonatmineralene.
Vi opplyser samtidig at på nordsiden av E6, like utenfor planområdet ved Vudduåsen er
det registrert to punkter i DMFs aktsomhetskart for gamle gruver. DMF har ingen
ytterligere informasjon om registreringen, og vil derfor bare informere om denne
registreringen. Det kan se ut til at dette er en registrering knyttet til tidligere
masseuttak. Aktsomhetsområdet kan sees i vårt kartinnsyn:
http://minit.dirmin.no/kart/
Ut over dette kan ikke DMF se at utvidelsen av planen berører andre kjente
forekomster med mineralske ressurser, masseuttak, bergrettigheter og gamle gruver.
Vi har derfor ingen ytterligere merknader til varsel om planutvidelse for

reguleringsplan E6 Kvithammar-Åsen i Levanger kommune.
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Kristine Bye

seksjonsleder

rådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Saksbehandler: Kristine Bye
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Viser til utlysning om utvidet varslingsplan E6 Åsen 30. juni 2020.
Vi er skuffet over at det ikke er sendt særskilt varsel til de eiendommer som tidligere ikke har vært med i
reguleringsplanen og nå blir det. Spesielt siden avisvarsel ble sendt ut i sommerferien. Hadde vi fått med oss at
det var et informasjonsmøte 13. august ville vi selvsagt stilt opp, men det gikk vi glipp av.
Vi håper at vi kan få et møte i nærmeste framtid for å gjennomgå mer spesifikt hva som skjer på og ved vår
eiendom.
I ettertid har vi lest informasjonen fra møtet og ser det virker som det fortsatt er mange alternativer for valg av
trase og kryss ved vår eiendom. Derfor er vi veldig usikker på hvordan dette vil påvirke reguleringsplan og vår
eiendom. Her mener vi det er veldig viktig at vi får være med i prosessen slik at det blir en sikker og god
trafikkløsning spesielt for oss med tanke på støy og trafikksikkerhet når prosjektet er ferdig. Og også under
anleggsperioden mht. til anleggsområde, adkomst og sikkerhet.
Vi bor i Breivegen 402 på Åsen og blir trolig den nærmeste naboen til veien og tunnelløpet nord for Åsen.
Se vedlagte kartskisse der eiendom er markert med rød ring.
Hovedsaklig er vi bekymret for støy, støv og miljø, både i anleggsfasen og når ny E6 står ferdig. Pr. idag har
vi allerede mye støy fra eksisterende E6 spesielt pga. at vi ligger relativt høyt i terrenget og nært veien. Støy og
lyder ferdes godt i dette åpne terrenget.
Med økende trafikk og virksomhet med anleggsmaskiner, boring, sprenging o.l. vil det være nødvendig med en
form for støyskjerm mot nord og vest som vist med blå streker i vedlagt kartbilde fra deres nettside. Hvis det er
andre tiltak vi kan og bør søke om vil vi gjerne ha informasjon om dette også.
En annen bekymring vi har er bruk av anleggsmaskiner og anleggstrafikk om natten (mellom 22 og 07). Vi ber
dere ta hensyn og følge opp entreprenører og deres underentreprenører slik at anleggsvirksomhet og maskiner
ikke startes opp eller benyttes nattestid. Det vil virke spesielt forstyrrende spesielt for våre barn.
VI ber også om at det ikke blir sperret adkomst eller vei i anleggsperioden. Vår adkomst er langs grønn strek
i vedlagte kart. Dette er vår eneste adkomstvei til eiendommen og for bedriften som også holder til i samme
adresse.
Denne grønne ruten benyttes også ofte for utflukter og turer med barn. Da til fots eller på sykkel. Derfor lurer
vi også på hvordan denne veien blir påvirket i anleggsperioden siden det er vår eneste sidevei nordover mot
Ronglan, Skogn og Levanger. Derfor er det viktig at dere prøver ta hensyn til at barn ferdes og kan leke i
nærheten av denne ruten.
Det har tidligere vært skissert ulike løsninger for alternativ adkomstvei til Breivegen 402. Hvis adkomsten
endres vil vi gjerne være med i prosessen slik at denne kan utformes på en fornuftig måte.
Ellers vil vi gjerne se en tidsplan for når arbeidet starter og slutter i vårt område.
Det er mest hensiktsmessig med et halvkryss nord for Åsen siden vi og andre som bor nord for Åsen enkelt kan
gjøre gjennom Åsen for adkomst sørover E6 uten at dette gir særlig økt trafikk gjennom Åsen sentrum.
Hvordan vil vi påvirkes av bomstasjoner når vi skal kjøre nordover fra vår eiendom? Vi forutsetter at det ikke
blir bomavgift for å kjøre til barnehage, skole og butikk lokalt på Åsen.

Vi ser fram til et positivt samarbeid mot en ny flott E6-løsning.
Mvh
Odd-Jarle og Unni Kristoffersen
Breivegen 402
7630 Åsen
tlf 403 31 350 / 4164 0655

Selberg Arkitekter.

21.08.2020

v/siv minna Aastorp

Robert Jenssen
Breivegen 76
7630 Åsen
45466844
Gårds og bruksnummer. 216 / 5.11

E6 kvithammar – Åsen.
Alternativ 1

Alternativ 2

1. Hvordan få hester til ridebanen ( EU89 UTM33 7058634N 303878Ø) blir det
gangbaner over eller under veien....I alternativ 2 blir veien lagt delvis
over ridebanen som tilhører eiendommen. Ser heller ingen inntegnet
adgang til ridebanen som i dag er i bruk. Ikke vites pr.dato hvordan
dette skal løses. Om banen flyttes på motsatt side blir det ennå
mindre igjen av tomtearealet som allerede er krympet med 1/3
del.(ca. 6 mål mindre) Kona har kjøkkenhage og drivhus også på
denne siden, på grunn av at dette er plassen sola forsvinner sist om
ettermiddagen.
2. På alternativ 1 virker det for meg som at du får en lengre rettstrekk
før rundkjøringen. Og etter å ha bodd her en del år så ser en at
strekningen fra brua og ut på sletta brukes til forbikjøring, og det har
vært noen ulykker utenfor mitt hus. Om det blir etablert en

rundkjøring som i alternativ 1, blir muligheten for farlig forbikjøring
borte. Har flere tilfelle av at det kommer biler i motsatte fil når jeg
tenker å kjøre ut på veien i retning Åsen. Flere tilfeller hvor jeg hastig
må sette bila i revers å rygge inn i gården igjen, da de som vil kjøre
forbi fokuserer på forbikjøringen og ikke på innkjørselen hvor det da
står en bil å vil kjøre utpå.
3. Alternativ 1 ser ut for meg å berøre/ødelegge mindre tomteareal for
både meg og min nabo. Alternativ 2 ser jeg for meg på vinterstid med
110 Km/t i tunnelen og rett ut på avkjøringsfelt og en laaang sving
hele veien ned til rundkjøringen, med dertil store muligheter for
utforkjøring. På eksisterende E6 har ved flere anledninger gjort til at
trailere med tung last har fått kontra i svingen etter dagens rasteplass
og kjørt ut av veien ikke så langt fra min bolig (finner det i
adressa)...og der er det bare 70 Sone. Alternativ 1 har en langt
slakkere sving.
4. Begge alternativer blir ikke helt uten trafikk, da det ser ut for at det
ikke er noen avkjøring nær vududalen for de som vil den veien, og de
som kjører til Åsenfjorden eller Frosta. Det vil fortsatt også gå en del
tungtrafikk over alternativene.

5. Det som før hadde lite innsyn pga bare vei på framsiden av huset, vil
nå få innsyn fra sør da jeg regner med alle trær blir fjernet i
forbindelse med rundkjøringen og veien. Må bare skyndt meg å si at
støyvegg i form av tre eller annet materiale ikke på nær blir det
samme og sterkt imot det.
6. Det går ikke helt frem av bildene hvordan rundkjøringen blir og heller
ikke omfanget av denne. Det er bare å se på den nye på
langstein....ikke akkurat noe liten rundkjøring. Og denne hos meg blir
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vel ikke noe mindre. Skal vel også ha plass for langstransport
trailere.
7. Mange spørsmål og lite svar. Fryktelig kort varsel å sette seg inn i
problemstillingen som kom tredd nedover hodet på en. Etterlyste
bilder/tegninger etter folkemøte, men tok nesten en uke før jeg fikk
etter mang en telefon. Med bare 2 dagers titt på dette er det mange
spørsmål som ikke er spurt og ønsker derfor flere opplysninger hva
slags planer og tanker som foreligger fra Deres side. Hvor sikkert er
alle disse forslag. Regner med at jeg vil være på trappene med
ønske om flere svar.
8. Så vidt meg bekjent ble min nabo mot sør ( 215 / 1 ) kontaktet pga
stor andel av åker blir berørt. Men tror prosentvis når det gjelder
totalt areal jeg mister like mye av eiendommen og får større
nærføring til bolig. Jeg hørte dessverre ikke ett eneste ord før
folkemøte. Og ble heller ikke kontaktet da i forkant. Fikk bare
presentasjonen med bilde midt i trynet. Ærlig talt litt irritert. Men med
litt opplysninger fra dere blir det lettere å forholde seg til alt dette.

Med vennlig hilsen
Robert Jenssen
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26.06.2020
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Selberg Arkitekter
v/ Siv Minna Astorp
Postboks 6094 Torgarden
7434 Trondheim

Marinarkeologisk uttalelse til varsel om planutvidelse for
reguleringsplan E6 Kvithammar-Åsen, Levanger kommune
NTNU Vitenskapsmuseet mottok i brev fra Nye Veier av 26.06.2020 ovennevnte sak til uttalelse
vedrørende eventuell konflikt med kulturminner under vann. Saken er behandlet med bakgrunn i Lov
om Kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml).
Oversendelsen gjelder utvidelse av planavgrensning for detaljreguleringsplan E6 Kvithammar - Åsen.
Planforslaget omfatter så vidt et lite område i vann i Hammervattnet. Her ønskes det å opprettholde
rørkorridor med utslipp i hammervatnet for renset tunnelvaskevann og overvann fra Vassmarkaområdet. Vi vurderer at planforslaget slik det foreligger innebærer minimal risiko for konflikt med
kulturminner under vann i Hammervattnet.
Vi har dermed ingen anmerkninger til tiltaket slik det foreligger, utover å minne om meldeplikten.
Dette innebærer at dersom det under arbeidet oppdages kulturhistorisk materiale under vann som kan
være vernet eller fredet etter loven (eksempelvis stokkebåter, båter eller deler av slike) eldre enn 100
år), må arbeidet straks stanses og NTNU Vitenskapsmuseet eller Trøndelag fylkeskommune
varsles omgående, jfr. kml §14 tredje ledd. Tiltakshaver plikter å underrette den som skal utføre
arbeidene om dette, men står også selv ansvarlig for at det blir overholdt.
Med hilsen
Bernt Rundberget
Instituttleder
Fredrik Skoglund
Saksbehandler
I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur
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Fylkeskommunens svar på varsel om planutvidelse for
reguleringsplan E6 Kvithammar-Åsen, Levanger kommune.
Vi beklager sein tilbakemelding på grunn av ferieavvikling.
Endringene innebærer at en større andel av ny E6 i Vuddudalen, og øst for Åsen,
planlegges lagt i tunnel. Det er også tatt hensyn til et større behov for å lagre
overskuddsmasser (tunnelmasser) i permanente/midlertidige deponiområder,
riggområder og anleggsveger inn til portalområdene. Kryssområdet (halvkryss) som
tidligere var planlagt i Vuddudalen planlegges nå nord for Grubbåsen:
Planfaglige kommentarer og forhold til fylkesveger
Vi er i løpende dialog rundt planlegging av området, og informasjonen om planarbeidet
har så langt vært god. Vi har slik ingen spesielle kommentarer ut over at det ved
planlegging av massedeponi bør vektlegges korte avstander, samtidig som det bør tas
hensyn til støy/trafikksikkerhet, vannmiljø og landskap. Det bør også unngås unødig
slitasje og tilsmussing av fylkesvegnettet i forbindelse med anleggsarbeidet. Vi forventer
at det blir en nærmere dialog rundt dette.
Kulturminner eldre tid
Prosessen med ny E6 har vært diskutert mye med tanke på automatisk fredete
kulturminner. Vi viser dermed til våre tidligere uttalelser i brev, telefonsamtaler og møter
med Nye Veier.
Vi har tidligere gjennomført søkesjakting og overflateregistreringer i planområder etter
hvert som endringer av dette har blitt spilt inn til kulturvernmyndighetene. Det er
utarbeidet prognosekart for vurdering på potensialet for kulturminner i planområdet, og
dets nære omgivelser.
De foreliggende utvidelsene er en del av denne vurderingen. Vi vil komme med en mer
omfattende vurdering av planområdet når det sendes på høring senere i høst.
Når det gjelder kulturminner under vann, viser vi til uttalelse av 26.06.2020 fra NTNU
Vitenskapsmuseet.

Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Kommunal
Med vennlig hilsen

Anne Caroline Haugan
seksjonsleder

Vegard Hagerup
rådgiver
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Vår saksbehandler: Hilde Marie Prestvik
Telefon:
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E-post: hilde.marie.prestvik@banenor.no

Levanger kommune - E6 Kvithammar-Åsen. Tilbakemelding på varsel om utvidet
planavgrensning
Vi viser til brev datert 26.06.2020 om ovennevnte.

Nordlandsbanen går gjennom Levanger kommune og jernbanen har nasjonal og regional
betydning for gods- og persontransport. I tillegg til regionale tog mellom Trondheim og Bodø
betjener jernbanen togtrafikk på Trønderbanen mellom Støren og Steinkjer. Trønderbanen utgjør et
viktig bidrag til regional utvikling og et felles bo- og arbeidsmarked i Trøndelag. Bane NOR har
følgende kommentarer til varslet utvidelse av planområdet:

Nærføring med jernbanen
Utvidet planavgrensning berører eksisterende og fremtidige jernbanearealer. Ved aktuelle
nærføringspunkter mellom E6- tiltaket og jernbanen, må planforslaget med tilhørende utredninger
belyse om og hvordan det planlagte tiltaket kan påvirke jernbanens infrastruktur.
Sør for Åsen stasjon, er det spesielt nederst i Vuddudalen at utvidet planområde berører
eksisterende jernbane da ny E6 med anleggsveger på et kortere parti foreslås lagt parallelt med
jernbanen. I Vordalsvegen er det planskilt kryssing av jernbanen. Her ligger jernbanen i bru over
lokalvegen. Ved økt bruk av undergangen til anleggstrafikk forutsetter vi at det ikke forekommer
krav om utvidelse av undergangen da brua av nyere dato. Ved Følkesgrenda i Åsen sentrum
kommer foreslåtte planutvidelse for et fremtidig vegkryss som kommer nær jernbanen. Nord for
Åsen sentrum berører planutvidelsen jernbanen mellom Husbygrenda og Dullumsgrenda, ny E6
foreslås lagt i tunnel under jernbanen.
Ved nærføringspunkter mellom planlagte tiltak og jernbane må det fremlegges dokumentasjon som
belyser tiltakets virkninger for jernbane. Vi bemerker at tunneler under jernbane og nye tiltak langs
med eksisterende jernbanetrasé må etableres på en slik måte at jernbanens underbygning og
sikker byggegrunn ivaretas og at anleggsgjennomføringen ikke fører til at togtrafikken må stanse
opp eller får saktekjøring. Vi viser til tidligere uttalelser til varsel om planoppstart for denne
planstrekningen, her vi har påpekt at det ved planlegging av ny E6 må etterstrebes løsninger for å
unngå tiltak som fører til situasjoner der drift, vedlikehold og fornyelse av jernbanen forringes eller
fordyres.
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Vår veileder for nasjonale jernbaneinteresser i arealplanlegging beskriver hvilke planfaglige og
sikkerhetsmessige forhold som må vurderes i planarbeidet. Vi vil ha en restriktiv holdning til tiltak
som kommer innenfor 30 meter fra spormidt. Spesielt gjelder dette sør for Åsen hvor det er en
trang arealsituasjon.

Jernbanelovens byggegrense, som er 30 meter fra nærmeste spors midte, må som et premiss
følges. Dersom det er områder der ny E6, anleggsveger og eller terrengendringer kommer
nærmere jernbanen enn dette, ber vi om å bli kontaktet så tidlig som mulig slik at
gjennomførbarheten av tiltak kan drøftes.

Fremtidig utvikling av jernbanen
Planområdet for E6 Kvithammer – Åsen berører aktuelle arealer for et fremtidig dobbeltspor.
Konseptvalgutredning for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer vedtatt i 2012, legger til
rette for at det på strekningen Stjørdal – Åsen bygges ny tospors jernbanetunnel gjennom
Forbordfjellet, bru over Vuddu og tunnel gjennom Grenneåsen. I planarbeidet må det på overordnet
nivå belyses om ny E6 kan umuliggjøre eller vanskeliggjøre en fremtidig dobbelsportrasé.
Planbeskrivelsen må opplyse om jernbanens planer. Vi viser til at foreløpige traséalternativer med
tilhørende rapporter ble oversendt Nye Veier i 2019.
På kort sikt utreder Bane NOR tiltak for å optimalisere eksisterende spor, slik at det oppnås
tilstrekkelig kapasitet for to passasjertog i timen. For strekningen i Vuddudalen vurderer vi at det
kan oppstå sammenfallende arealbehov for fremtidig E6 og jernbane. Vi anmoder derfor om at det
snarlig avholdes et eget arbeidsmøte om strekningen sør for Åsen sentrum.
Naturfare
Planområdet ligger i områder registrert med faresoner for naturfarer og vilt. Ved flere av
strekningene der jernbanen ligger innenfor planavgrensning, er det registret skredhendelser på
jernbanen. ROS-analysen må omtale tiltakets konsekvenser for jernbanen i anleggsperioden og
permanent situasjon jamfør plan- og bygningslovens § 3-1 og § 4-3. Vi viser også til krav om sikker
byggegrunn, gitt i plan og bygningsloven § 28-1 og kapittel 7 i TEK17.
Bane NOR vil ikke tillate inngrep i jernbanens fyllinger, eller andre tiltak som kan utsette jernbanen
for økt fare for flom-, erosjons-, setnings- og/eller skredskader. Vi forutsetter at utbyggingen
planlegges og utføres slik at det ikke blir økt fare for skred på jernbanen. Vi ønsker tilsendt
fagrapporter og foreløpig planforslag på et tidlig tidspunkt, slik at vi kan ta stilling til om det er avsatt
tilstrekkelige arealer i planen til at risikoreduserende tiltak for å unngå økt fare på og ved jernbanen
kan gjennomføres og for å sikre at ny E6 ikke vanskeliggjør eller hindrer fremtidig fornyelse og
utvidelse av jernbanen.
Samhandling
Vi anbefaler jevnlig kontakt mellom Bane NOR, tiltakshaver og kommunen i planprosessen. Vi ber
spesielt om at det avholdes et eget møte om nærføringspunkter i Vuddudalen, her det ut fra
foreliggende materiale synes å være størst nærføring med eksisterende og fremtidig jernbane.
Vi til vår uttalelse til varsler om planoppstart på strekningen i Stjørdal og Levanger 24. 01. 2019.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
Sjef Planforvaltning Planavdelingen,
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Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur

Hilde Marie Prestvik
arealplanlegger

