Hvordan blir E6 gjennom Berkåk?
Rennebu kommune startet i
vinter arbeid med en kommunedelplan for å avklare fremtidig trasé for E6 gjennom kommunen. Arbeidsgruppa har nå
valgt ut 4 alternative traséer
som nå utredes og bearbeides
videre frem til et planforslag
som legges frem til høsten.

Det er tegnet ut og utredet mange
alternative veglinjer. Det ble gjort et
utvalg av disse og det er utført økonomiske beregninger for ti alternativer.
Arbeidsgruppa har valgt ut fire alternativer som utredes videre fram til et
planforslag. Leder i arbeidsgruppa, Ola
T. Lånke sier at arbeidet har vært både
intenst, interessant og utfordrende.
Han understreker at gruppa ikke har
valgt hvilket alternativ de går for enda.

Strekningen av E6 som utredes går
fra Ulsberg til Løklia. Planen er derfor et samarbeid med Midtre Gauldal.
En arbeidsgruppe som består av formannskapet, rådmannen, vegvesenet og Trondheimsvegprosjektet leder
arbeidet. Plankontoret er sekretariat
og Asplan viak tegner ut veglinjer og
bidrar med økonomiske beregninger.

Planforslag vil bli lagt frem til politisk behandling i september eller oktober. Planforslaget blir lagt ut til høring
slik at folk kan uttale seg innenfor en
frist på 6 uker. I den forbindelse vil det
også bli arrangert et informasjonsmøte.
Etter høringen vil kommunestyret vedta planen som viser hvor fremtidig E6
skal gå gjennom Rennebu.

Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i februar. Plankontoret erfarer at
det har vært stort engasjement fra folk
i bygda og at mange har kommet med
sine meninger om hvor E6 bør gå i
fremtida. Innspillene gir viktige opplysninger i arbeidet, og de er lagt frem for
både arbeidsgruppa og kommunestyret.

— Vi vet ikke når ny E6 vil bli bygd.
Arbeidet med kommuneplan er viktig med tanke på få prioritert strekningen i Nasjonal transportplan,
sier Ola T. Lånke. E6 i dag er dårlig, og dette er en veldig viktig sak.
Trondheimsveiprosjektet med Trond
Jære som prosjektleder arbeider parallelt med en søknad om bompengefinansiering.

Arbeidsgruppa har hatt fire møter.

Vegstandard for ny E6
Statens vegvesen har utarbeidet et
forslag til konseptvalgutredning som
sannsynligvis skal vedtas av Stortinget
i løpet av høsten. Denne gir følgende føringer for hva som skal legges til
grunn for planlegginga av ny E6:
• årsdøgntrafikk 6 000 – 12 000
• fartsgrense 90 km/t
• ingen avkjørsler
• parallelt lokalt vegnett for langsom
trafikk
• planskilte kryss
• 12,5 m vegbredde
• må jevnlig økes til ca 16 m for forbikjøringsfelt
• midtdeler med midtrekkverk
Arbeidsgruppe
Arbeidsgruppa består av Ola T.
Lånke, leder (formannskapet), Knut
Ingolf
Dragset
(formannskapet),
Ragnhild Kulbrandstad Stene (formannskapet), Eli Krogstad (formannskapet), Ola Øie (formannskapet),
Birger Hellan (rådmann), Trond Jære
(Trondheimsveiprosjektet), Jon Arne
Klemetsaune (Statens vegvesen) og
Tor-Erik Jule Lian (Statens vegvesen).

Fire alternativer som utredes videre
Eksisterende trasé
Lengde ca 23 km
Kryss: 3 rundkjøringer i Berkåk sentrum, toplanskryss ved Løklia
Alternativet innebærer at dagens E6
rustes opp og at en del svinger rettes ut
slik at traséen blir ca 0,6 km kortere enn
dagens veg. Kurvaturen og stigningsforholdene til vegen er bra, men traséen går i et noe vanskelig terreng ved
Stavåa.
Det vil være behov for å bygge nye,
parallelle lokalveger fra Storpynten til
Løklia. På strekningen fra Ulsberg til
Storpynten er terrenget slik at det ikke
er mulig å bygge ny lokalveg i tillegg
til E6. Alternativet berører mye dyrka
mark, spesielt på Nordskogen. Vegen
berører også mye bosetting. Det vil derfor bli behov for mye støyskjerming,
spesielt gjennom Berkåk.
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Østlig trasé
Lengde ca 21 km
Kryss: toplanskryss i Skaumdalen og
ved Løklia
Den østlige traséen krysser jernbanelinja ved Ulsberg og går inn i en 4
km lang tunnel. I dette alternativet vil
tilknytning til Berkåk og fv 700 være i et
toplanskryss i Skaumdalen. Der er det
trangt og vanskelig terreng, men det går
akkurat å få til et toplanskryss. Derfra
går vegen videre på østsida av jernbanen sørover til Løklia, hvor den krysser
dalen og går inn på eksisterende veg.
Alternativet går stort sett i skogsmark og berører minst dyrka mark. Det
berører dessuten lite bosetting. Det vil
heller ikke være behov for å bygge nye,
parallelle lokalveger da eksisterende E6
vil fungere som lokalveg. Ulempen er at
tilknytningen til Berkåk og fv 700 blir i

Skaumdalen. Dette gjør at trafikk som
skal nordover må kjøre en 2,5 – 3 km
lenger strekning.
Alternativet gir en veg som er 2,6
km kortere enn dagens veg. Noe av
gevinsten den kortere strekningen gir
for kjøretid, drivstoff-forbruk mv vil bli
noe redusert på grunn av økt stigning
på vegen. Den 4 km lange tunnelen er
uheldig sett fra vegvesenets ståsted da
den gir dårligere opplevelse på reisen,
og er vesentlig dyrere å drive enn veg
i dagen. Vegvesenet ønsker generelt å
unngå tunneler, og spesielt så pass lange tuneller.
Trasé med tunnel gjennom Berkåk
Lengde 21,9 km.
Kryss: halvt kryss i Skaumdalen,
toplanskryss ved Postmyran og ved
Løklia.

Alternativet følger eksisterende trasé fra Ulsberg til Storpynten. Derfra legges vegen i ny trasé vest for Børslettet
til Skaumdalen der det bygges tunnelinngang og et halvt kryss for av- og
påkjøring for sørgående trafikk. Fra
Skaumdalen til Postmyran går vegen i
en 2,2 km lang tunnel. Ved Postmyran
bygges et fullverdig toplanskryss. Videre
går traséen på vestsiden av Buvatnet.
Der er det mulig å legge vegen noe høyere opp i lia enn dagens veg for å komme lenger bort fra Buvatnet. Traséen
krysser dalen og jernbanen nord for
Buvatnet og følger østlig trasé til Løklia.
Alternativet gir god tilknytning til
Berkåk og fv 700 og dermed mulighet
for utvikling av vegtilknyttet virksomhet i kryssområdet. Det berører mindre
dyrka mark og bosetting enn den eksisterende traséen, men mer enn den østlige. Traséen ligger også godt i terrenget
med gunstige stigningsforhold, særlig mellom Buvatnet og Halland. Det
er nesten ikke behov for å bygge nye
lokalveger.
Kort trasé med kryssing ved Halland
Lengde 20,8 km
Kryss: toplanskryss i Skaumdalen,
ved Halland og Løklia
Traséen følger østlig trasé fra
Ulsberg til området øst for Bulia. Vegen
krysser dalen og jernbanen ved Illøkkja.
Derfra følger traséen den eksisterende
videre nordover til Løklia.
Alternativet gir den korteste vegen
som er 2,9 km kortere enn dagens veg.
Det vil bli behov for ny lokalveg fra
Halland til Løklia, ca 5 km. Alternativet
berører mindre bosetting og dyrka mark
enn eksisterende trasé, men mer enn
det østlige og traséen med tunnel gjen-

nom Berkåk. Tilknytningen
til Berkåk og fv 700 blir i
Skaumdalen. Dette gjør at
trafikk som skal nordover
må kjøre en 2,5 – 3 km lenger strekning. Alternativet
har også de samme ulempene som det østlige ved at
det går i en 4 km lang tunnel nord for Ulsberg.

Bildet over viser trasé med tunnel gjennom Berkåk - der
tunnelen passerer Buvatnet og krysset med tunnelinnslaget ved Postmyran.

Av Sissel Enodd,
Plankontoret

Kartet til høyre viser de fire
forskjellige traséene.
Bildet nedenfor viser tunneltraséen der tunnelen kommer ut i Skaumdalen.
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