
Velkommen til åpent møte om 
E6 Gyllan – Kvål (Hovin)
Vi begynner klokken 18.00



Kveldens program

• Innledning. Lars Bjørgård, prosjektsjef i Nye Veier
• Presentasjon av nytt traseforslag ved Hovin-området. 

Jan Olav Sivertsen, planprosessleder i Nye Veier og Espen 
Thøring, disiplinleder infrastruktur i Norconsult 

• Prosessen videre. Jan Olav Sivertsen 
• Spørsmål og svar



Andre deltakere

• Lars Håvard Verkland, seniorrådgiver grunnerverv i Nye Veier
• Randi Mona, ansvar konsekvensutredninger i Norconsult
• Jenny Thorrud, prosessleder i Norconsult
• Linn Herredsvela, senior kommunikasjonsrådgiver i Nye Veier



Har du spørsmål? 





Nye Veier i Trøndelag 

• E6 Ulsberg – Vindåsliene (32 km)

• E6 Korporalsbrua – Gyllan (16 km)

• E6 Gyllan – Kvål (17 km)

• E6 Kvål – Melhus (7 km)

• E6 Ranheim – Værnes (23 km) 

• E6 Kvithammar – Åsen (19 km)

Til sammen 106 km. 

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• Redusert kostnad

• Økt nytte



Vårt oppdrag

Stortingsmelding 25 (2014 – 2015)

• Planlegge, bygge og drifte trafikksikre hovedveier
• Kostnadseffektiv utbygging og drift
• Styrke næringslivets konkurranseevne
• Mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport
• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner
• Mer trafikksikker vei for pengene 



Mer trafikksikker vei for hver offentlig krone

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet

• Reduserte ulykkeskostnader

• Redusert reisetid med 110 km/t

• Positiv effekt for bo- og arbeidsmarkedet

• Tilgjengelighet / oppetid på veien

Reduserte investeringskostnader

• Optimalisert med drifts- og vedlikeholdskostnader over 20 år

Verdi

Kostnad

Prosjektet
i dag



E6 Ulsberg – Melhus – Optimaliseringstiltak







E6 Gyllan – Kvål 

Nøkkelinformasjon

Mulig byggestart Tidligst medio 2023

Mulig åpning 2027

Fartsgrense 110 km/t

Anslått kontraktsverdi
(NOK eks. mva.) 3,6 mrd.

Lengde 17 km

Om prosjektet

Planleggingstid Regulering medio 2022

Status Ett av fire prosjekter som står for tur i  porteføljen til 
Nye Veier. 





E6 Gyllan – Kvål
Melhus kommune

Vedtatte reguleringsplaner 2016

• Trafikkmengde
• ÅDT ca. 13.000 (2040)

• Utfordringer:
• 100 km/t => 110 km/t ny veinormal
• To kryssinger av Gaula med lange bruer (4-500 m)
• Omlegging av Størenbanen (1 km nord for Hovin)
• Områder med sensitiv leire – områdestabilitet – tiltak
• Nærføring til Gaula
• Nøye vurdering av jordbruksbeslag – også i gjeldende 

plan
• Deponi kombinert med reetablering av dyrkamark i 

nært samarbeid med MK og FM
• Ny dagsone mellom tunneler v/ Losen



Kommunedelplan E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad
Vedtatt linje 2012



Reguleringsplan E6 Gyllan - Røskaft
Vedtatt 27.09.16



Optimalisering av vedtatt plan



Alternativ 1.1 - Vest – Øst



Alternativ 1.2 - Vest – Vest



Alternativ 1.3 - Øst – Vest
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Alternativ 1.4 - Øst – Øst

30.04.2021 21



Alternativene presentert for Melhus kommune og eksterne 
myndigheter (Statsforvalter, Fylkeskommune, NVE m.fl.)

• Gyllan - Hovin 
• 1.1 vurderes som marginalt bedre enn 1.2

• ny E6 ligger i større grad på østsiden av dagens veg (større avstand til elva)
• 1.3 og 1.4 foretrekkes av flere

• fordrer at dagens E6 fjernes og omdisponeres til jordbruk, tursti og/eller elvekantsone

• Hovin-krysset
• alle alt. vurderes som en forbedring ift. landbruk og alle hensyntar kulturminne
• 1.2 vurderes å ha best geometri

• Hovin - Grinni
• 1.2 og 1.3 - flere er kritiske til inngrep på vestsida av Gaula

• kryssing av Gaulfossen – relatert til fiske, friluftsliv, fossesprøytsone, landskapsbilde, kulturminner 
og geologi

• nærføring til bebyggelsen på Hovin - støy
• Gaua/Gauasumpen - inngrep i "intakt" elveløp

• Ulempene med gjeldende reguleringsplan ser ut til å være akseptert

30.04.2021 22



Prestasjonsmål og vekting

1. Størst mulig nettonytte per budsjettkrone og samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet for strekningen. (40 %)

2. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø. (25 %)
3. Minimere midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal. (15 %)
4. Utarbeide reguleringsplan som gir best mulig trafikksikkerhet (anleggs-

og driftsfase), samt ivareta HMS i anleggsperioden. (20 %)

Prestasjonsmål Kost Miljø Jordbruksbeslag Sikkerhet

Vekting 40 25 15 20



Evaluering

Anbefaler alternativ 1.2 basert på vektet presentasjonsmål. Det er knyttet økt risiko til alternativet 1.3 
og 1.4 relatert til ingeniørgeologi. 

NB: I etterkant av beslutningsmøte er det avdekt at alt. 1.3 og 1.4 vil ta mer dyrka mark og gi større 
inngrep i boliger/bygd enn vist.  



Konklusjon

• Nye Veier ønsker å gå videre med alternativ 1.2 

• For 1.2 var følgende avgjørende argument:
• Fremtidsretta trafikal løsning med god                                      

linjeføring og optimal kryssutforming
• Unngår omlegging av jernbane (1,2 km)
• Reduserte kostnader (ca. - 700 mill.-1000 mill kr. prosjektkostnad)
• Redusert jordbruksbeslag (-20 daa i forhold til 1.1 og -180-220 daa i forhold til 

reguleringsplan)
• Redusert klimagassutslipp (-20 000 tonn CO2-ekv.)
• Redusert direkte inngrep i Gaula (-750 lm elveforbygning + 8000 m2 erosjonstiltak ved 

brukryssing)
• Enklere anleggsgjennomføring (unngår omlegging av trafikk på E6)
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Foreslått trasé forbi Hovinåsen





30.04.2021 29

Foreslått trasé forbi Hovinsåsen



30.04.2021 30

Bru over Gaulfossen - alternativer

Konvensjonell fritt-frembygg-bru
Brulengde ca 220m

Fritt-frembygg-bru med ballastkasser
Brulengde ca 240m
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Foreslått trasé forbi Hovinsåsen



Hovin - Støyvurderinger - gjeldende RP og nytt 
alternativ uten skjerming

Gjeldende regulering 
• uten

skjermingstiltak
• uten jernbanestøy
• beregnet 4 m 

høyde



• Foreløpig beregning:
• med skjermingstiltak
• uten jernbanestøy
• beregnet hhv. 2 og 

1,5 m høyde

Hovin - Støyvurderinger - gjeldende RP og nytt 
alternativ med skjermingstiltak
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Foreslått trasé forbi Hovinsåsen



Kryssområde Hovin

• Kryssområdet Hovin:
• Trafikksikker og lettlest kryssutforming

• Både E6 og rampesystem, samt lokalveger vil 
optimaliseres

• G/S-løsning gjennom / forbi kryss
• Ivareta kulturarv Foss
• Ivareta naturmangfold Gaula

• Mulighet for økt avstand til Gaula sør for kryss
• Sikre tilgang til turveg og forekomst geologisk 

mangfold
• Kollektivtransport og parkering
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Kryssløsninger som vurderes -
Fosskrysset



• Brulengde ca 570m

Elvekryssing ved Røskaft



• Brulengde ca 570m

Elvekryssing ved Røskaft





Videre optimaliseringsmuligheter

• Kryssområdet Hovin

• Lokalvegsystem på begge sider av Gaula
• Mulig sanering av veg(er) på østsida av Gaula - ev. tilbakeføring til dyrkamark.

• Landskapsforming og støyreduserende tiltak for boligområdet på Hovinåsen

• Justering av veglinja nord for Hovin - naturmangfold kontra dyrkamark Hovin - Grinni

• Brukryssinger Røskaft og Hovin

• Optimalisering av E6-linje på østsiden av Gaula



Høringsuttalelser til planprogram

• 10 innspill fra statlige og fylkeskommunale myndigheter.

• 2 innspill fra kommunale myndigheter.

• 106 innspill fra organisasjoner og private parter

• Totalt 118 merknader

• Innspillene har gitt oss bedre innsikt i lokale forhold og verdier i området. 

• Hensyn til Gaulas kvaliteter som lakseelv, naturverdi og friluftsområde er viktig budskap i mange av 
merknadene. Det samme er hensyn til dyrka mark, kulturhistoriske forekomster og landskap. 

• Det nye trasealternativet forbi Hovin som er foreslått, og som ble offentliggjort i løpet av 
høringsperioden, har som ventet møtt lokal motstand som gjenspeiles i mange innspill. Disse blir tatt 
med i vurderingen av dette alternativet. 



Idéverksted med kommunen og sektormyndigheter

• Idèverksted avholdes 28. april, 30. april og 7. mai

• Tema: 
• Dag 1: Bru Gaulfossen vs. bru Røskaft
• Dag 2: Hovin – Grinni. Øst vs. vest
• Dag 3: Homyrkamtunnelen. 1 tunnel vs. 2 tunneler

• Målsetting: 
• Omforent forståelse av verdier og konsekvenser
• Diskutere avbøtende tiltak
• Sammenlikning mot vedtatt plan
• Legge rammer for videre arbeid. Trasèalternativer som skal inngå.



Informasjon og kommunikasjon

• Informasjonsmøte direkte berørte Hovin 01.03.21

• Informasjon Melhus kommunestyre 02.03.21

• Pressemelding 02.03.21

• Åpent møte vedr. Hovin 29.04.21

• Mulighet for separate møter med Nye Veier for berørte grunneiere og interessentgrupper

• Nytt folkemøte høsten 2021.

• Åpen kontordag høsten 2021.



Videre planprosess – planlagt framdrift

• Utvidet høringsfrist til planprogram 16. april

• Sluttbehandling planprogram i formannskapet 1. juni 2021

• Utarbeidelse av forslag til reguleringsplan mars – nov 2021

• Høring av reguleringsplan vinter 21/22

• Sluttbehandling av reguleringsplan vår/sommer 2022

• Melhus kommune skal vedta planen

• Eksisterende reguleringsplan gjelder inntil ny plan er vedtatt



Kontaktinfo

• Lars Bjørgård, tlf. 91339511, lars.bjorgaard@nyeveier.no

• Jan Olav Sivertsen, tlf 91546871, jan.olav.sivertsen@nyeveier.no

• Lars Håvard Verkland, (grunnerverv) tlf. 97511662, lars-haavard.verkland@nyeveier.no

• Erik Gjeten, (grunnerverv), tlf. 41650995 erik.gjeten@nyeveier.no

• Info på Nye Veiers hjemmeside



Spørsmål og svar
Vi vil besvare så mange spørsmål vi rekker i kveld og de vi ikke rekker blir besvart 
skriftlig på Nye Veier sine nettsider.
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