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Sammendrag 

Arealene i planen er delt i to hovedkategorier. Arealer som blir permanent omdisponert til kjørebane 
og annen veggrunn, og midlertidig omdisponering til rigg og anleggsområder.  

Planen består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindende. Planbeskrivelsen og ROS-
analysen er veiledende. Planbeskrivelsen er inndelt på følgende måte:  

• Kapittel 1-8 beskriver bakgrunn, prosess, status, formål og tekniske forutsetninger 
• Kapittel 9 omtaler planområdet med følgende underkapittel: Trafikkforhold, teknisk 

infrastruktur, grunnforhold, naturressurser og arealbruk.  
• Kapittel 10 beskriver øvrige tema som berøres av planforslaget.  
• Kapittel 11 beskriver gjennomføringen av planen.  

I kapittel 9 og 10 er følgende prinsipp i hovedsak benyttet for hvert underkapittel:  

• Dagens situasjon 
• Beskrivelse av tiltaket 
• Virkninger av tiltak/avbøtende tiltak 

Inndelinger og prinsipper for oppbygging er vurdert som hensiktsmessig med hensyn på å lage en 
sammenhengende og tydelig beskrivelse. Hensikt og krav i plan- og bygningsloven er ivaretatt.  
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2 Innledning 

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 3-7 har Trøndelag fylkeskommune utarbeidet 
detaljreguleringsplan for ny fv. 6312 fra Hellfjord til Roan i Åfjord kommune  

Hva er en detaljregulering? 

En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i kommuneplanens arealdel, 
kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj 
hvordan arealet innenfor planområdet skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon 
av grunn. 

 
Planforslaget består av følgende deler:  

• Plankart R101-R108, R201-205 
• Planbestemmelser 
• Planbeskrivelse 
• ROS-analyse 

Plankart og bestemmelser er juridisk bindende, mens planbeskrivelsen og ROS-analysen er 
orienterende og beskriver ulike forhold knyttet til planen.  

I tillegg er følgende kart og profiler vedlegg til planen:   

• Oversiktstegning     B001 
• Plan- og profiltegninger      C001 – C005 
• Lengdeprofiler avkjørsler og gang-/sykkelveger  D001 – D002 
• Normalprofil, overbygning    F001, F101 
• Plantegninger for VA     GH001 – GH005 
• Støykart       X001 – X003 

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 18.05.21 – 28.06.21 på 
følgende steder:  

• https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/horinger/ 
• www.afjord.kommune.no  

Varsel om offentlig ettersyn blir kunngjort i Fosna-Folket. Grunneiere og rettighetshavere vil få 
skriftlig melding om dette. Planforslaget blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.  

Eventuelle merknader til planforslaget må innen 28.06.2021 sendes skriftlig til: 

Trøndelag fylkeskommune, Fylkets hus, PB 2560, 7735 Steinkjer 
Epostadresse: postmottak@trondelagfylke.no 

Kontaktperson i Trøndelag fylkeskommune: Tone Hammer, tlf. 94144683 
Epost: tonham@trondelagfylke.no 

Trøndelag fylkeskommune lager en oppsummering av innkomne merknader og foretar en eventuell 
justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk behandling.  

Kommunens vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet iht. Plan- og bygningslovens  
§ 12-12. Avgjørelsesretten i klagesaker er delegert til Fylkesmannen.  

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/veg/horinger/
http://www.afjord.kommune.no/
mailto:postmottak@trondelagfylke.no
mailto:tone.hammer@trondelagfylke.no
mailto:tone.hammer@trondelagfylke.no
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Planforslaget er utarbeidet av ViaNova Trondheim AS i samarbeid med Aas-Jakobsen Trondheim 
AS, NGI, Selberg Arkitekter AS, Sweco og Brekke & Strand Akustikk på vegne av tiltakshaver 
Trøndelag fylkeskommune. 

3 Bakgrunn 

3.1 Planområdet 

Planområdet for nye fv. 6312 mellom Hellfjord og Roan er vist i figur 1 og ligger i Åfjord kommune.  

Figur 1: Planområdet er vist med svart stipla linje. 

Hellfjordtunnelen nordøst for planområdet ble åpnet for trafikk i 2018. Måviktunnelen og 
Berfjordtunnelen som sikrer ny veg på den skredutsatte strekningen mellom Måvika og Berfjorden 
er nylig ferdigstilt og åpnet for trafikk. Totalt sett vil disse tiltakene gjøre at den rasutsatte 
strekningen fra Sumstad til Berfjorden får økt samfunnssikkerhet, framkommelighet og 
transportsikkerhet. 

Planområdet var på ca. 1026 daa ved varsel om planoppstart. Det ble satt av et stort areal fordi det 
måtte gjøres vurderinger mht. deponiområder, utslipp av overvann og evt. utslipp av 
tunnelvaskevann.  

Forslag til plankart viser at planområdet er betydelig redusert til ca. 556 daa.  

3.2 Hvorfor utarbeides planforslaget? 

Formålet med planforslaget er å lage et formelt grunnlag for å kunne bygge ny fv. 6312 mellom 
Hellfjord og Roan. Reguleringsplan skal kunne gi grunnlag for ekspropriasjon for gjennomføring av 
tiltaket.  

Hovedmålet med ferdig veg er at tiltaket skal gi økt trafikksikkerhet og økt framkommeligheten for 
alle trafikantgrupper. Det er et aktivt næringsliv i Roan som trenger en veg som gir 
transportsikkerhet og forutsigbarhet. Den økte framkommeligheten er også vært viktig for 
utrykningskjøretøy. 
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3.3 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Det ble avholdt oppstartsmøte med Åfjord kommunes administrasjon 08.05.2020 (referat fra møte i 
vedlegg 2). I oppstartsmøtet ble det vurdert at det ikke vil bli stilt krav til konsekvensutredning eller 
planprogram. Varsel om planoppstart ble behandlet i planutvalget i Åfjord kommune den 19.08.2020 
i sak 46/20 (se vedlegg 3) med følgende innstilling: 

Planutvalget i Åfjord vedtar oppstart av reguleringsplanlegging av tiltak på Fv. 6312- 
Hellfjorden og Roan sentrum.  

Det stilles ikke krav om planprogram eller konsekvensutredning for reguleringen.  

 

I møteinnkallelsen til nevnte planutvalgsmøte (vedlegg 4) ble det gjort følgende vurdering mht. krav 
om planprogram og konsekvensutredning: 

Det er avholdt et oppstartsmøte med Åfjord kommunes administrasjon 08.05.2020.I 
oppstartsmøtet ble det vurdert at det ikke vil bli stilt krav til konsekvensutredning eller 
planprogram. Investeringskostnadene utløser heller ikke automatisk krav til 
konsekvensutredning. 

Tema som vanligvis inngår i en konsekvensutredning, vil bli drøftet i planbeskrivelsen. 

4 Planprosess og medvirkning  

4.1 Planprosess  

Planprosessen følger kravene i plan- og bygningsloven. 

Følgende samråds- og medvirkningsprosess er gjennomført:  

• Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan og 
bygningslovens § 12-8 annonsert i Fosna-Folket den 
12.02.2021 (se figur 2) 

• Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til 
offentlige instanser samt grunneiere 08.02.2020. 
Varslingsbrev er vist i vedlegg nr. 01 

• Informasjonsmøte med grunneiere/interessehavere er ikke 
gjennomført. Berørte grunneiere/interessehavere har blitt 
oppfordret til dialog med de ulike kontaktpersonene i 
Trøndelag fylkeskommune per telefon eller e-post. 

• Det ble gjennomført oppstartsmøte med Åfjord kommune 
den 08.05.2020, referat er vist i vedlegg 2. 

• Sammendrag av innspill og merknader til planen er vist i 
vedlegg nr. 2. Trøndelag fylkeskommune sine faglige 
kommentarer til disse er vist i samme vedlegg nr. 3. 

 

 

Figur 2: Kunngjøring i Fosna-Folket ved varsel om planoppstart 
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5 Planstatus og rammebetingelser for planarbeidet 

5.1 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
De mest sentrale føringene for dette arbeidet:  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 2014  
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges interesser i planleggingen  
• Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPR-VV)  
• T-1442/2016 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging  
• T-1520, Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging  
• NVE Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum og skredfare i arealplanar  
• Nasjonal jordvernstrategi. Landbruks- og matdepartementet, «Prop.1 S (2018– 2019), 

Vedlegg 1, Oppdatering av nasjonal jordvernstrategi».  
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning 2018  
• Kulturminner, kulturmiljøer og landskap, Planlegging etter plan- og bygningsloven, Versjon 

II 2016  
• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  
• Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn, TA 2553/2009  

 

5.2 Regionale planer og føringer  
Følgende regionale planer legger føringer for planarbeidet:  

• Trøndelagsplanen 2019-30, vedtatt desember 2018  
• Handlingsprogram samferdsel 2018-2021, vedtatt desember 2017  
• Samferdselsstrategi for Trøndelag frem mot 2030, vedtatt desember 2017  
• Delstrategi veg 2019–2030, vedtatt oktober 2018  
• Delstrategi trafikksikkerhet 2019-2023  

 
I Delstrategi veg 2019 – 2030 for Trøndelag er fv.6312 gitt funksjonsklasse E. Funksjons-inndelinga 
baseres på flere kriterier som til sammen synliggjør hvilken rolle vegen spiller i sin del av fylket. 
Funksjonsklasse E gjelder lokalveg som forbinder bygder/grender og har lokal hovedfunksjon. 
Funksjonsklassen er den laveste av funksjonsklassene som er listet. Prioriterings av 
investeringstiltak, valg av standard på veg og akseptert nivå på forfall forankres i funksjons-
klassene. Det er en intensjon om å få fv. 6312 opp i funksjonsklasse C (Veger mellom 
kommunesenter og veger som har regional funksjon). Fv. 6312 har en regional funksjon og er viktig 
for næringstransporten i denne delen av fylket. 

Det er ikke gitt oppstartbevilgning for dette prosjektet. Det er usikkert når det blir anleggsstart og 
hvordan det skal finansieres. 
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5.3 Kommunale planer og føringer – Åfjord kommune 

Kommuneplaner: 
Kommuneplanens arealdel 2009 – 2030 for tidligere Roan kommune ble vedtatt i Roan 
kommunestyret den 20.06.2019 i sak 49/19. Planområdet vist i figur 3 ligger stort sett innenfor areal 
som er avsatt til landbruk-, natur- og fritidsformål (LNFR). Imidlertid krysser planområdet 
hensynssonen «faresone høyspentanlegg». Den berører også område for «bruk og vern av sjø- og 
vassdrag» og «nåværende fiske» i Hellfjorden. 

Figur 3. Utsnitt av kommunedelplan. Planavgrensning (varsel om planoppstart) er vist med svart stipla linje. 

Reguleringsplaner: 
Vedtatte reguleringsplaner som ligger i og ved planområde er vist i figur 4. 

Figur 4: Vedtatte reguleringsplaner i og ved planområdet for ny fv. 6312. Planavgrensning (varsel om planoppstart) er vist 
med rød stipla linje med skravur. Kilde: GISLINK 
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Reguleringsplan for Hellfjord industriområde ble vedtatt i Roan kommunestyre den 18.04.1989 i 
saksnummer 38/89. Ifølge Åfjord kommune er det lite trolig at dette industriområdet kommer til å bli 
realisert. 

Reguleringsplan for fv. 14 (fv. 6312) Sumstad – Hellfjord ble vedtatt i Roan kommunestyre den 
16.06.2017 i saksnummer 54/17. 

5.4 Verneplaner og inngrepsfrie områder 

I den sørligste delen av planområdet i Roan 
ligger planavgrensningen inntil Austdalen 
naturreservat med ID VV00001498 (se figur 
5). Formålet med fredningen er å verne om 
en usedvanlig stor og velutviklet 
edelløvskogbestand og å bevare et vakkert 
landskap. 
 «Forskrift om fredning for Austdalen 
naturreservat, Roan kommune, Sør-
Trøndelag» (https://lovdata.no/forskrift/1987-
02-06-97) beskriver hva som er tillat/ikke 
tillat innenfor naturreservatet. 

 

 

 

 

6 Alternativsvurderinger 
Som en del av alternativvurderingene for ny fv. 6312 er det i første omgang vurdert ulike veglinjer 
for hele strekningen mellom Hellfjord og Roan i tunnel. Videre er det sett på tilkobling av lokalveger i 
dagsonene. Det er et utfordrende terreng i området og det er viktig å legge hovedvekt på økonomi 
og sikkerhet når en vurderer ulike traseer. I alternativvurderingene er det i tillegg følgende vurdert: 
 

• Unngå eller minimere beslag av dyrka mark 
• Gode påhuggsområder for tunnelene som ikke gir framtidige drifts- og sikkerhetsulemper 

mht. nedfall el. 
• SHA i anleggsfasen 
• Unngå inngrep i registrerte kulturminner, naturtyper, eller andre tema som har med ytre 

miljø å gjøre 
• Tilstrebe å gjøre inngrep på færrest mulig eiendommer i Roan 
• God og trafikksikker tilkobling av lokalvegnettet og avkjørsler 
• Unngår bruk av dagens fylkesvegnett til massetransport 

Fase 1 - linjevurderinger for ny fv. 6312 mellom Hellfjord og Roan: 
I samarbeid med Åfjord kommune og Trøndelag Fylkeskommune er det vurdert 5 alternativer for ny 
veglinje for fv. 6312 mellom Hellfjord og Roan. Disse er illustrert i figur 6.  

 
Det ble valgt å utarbeide en kombinasjon av alternativ 1 (rød linje) og alternativ 4 (blå linje). Denne 
kombinasjonen beslaglegger lite dyrka mark, påhuggsområdene antas å være gode og gir ikke 

Figur 5: Austdalen naturreservat er merket med rød skravur 

https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97
https://lovdata.no/forskrift/1987-02-06-97
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inngrep i registrerte kulturminner/naturtyper el. Alternativet gir også en kortere veg, med noe kortere 
tunneler noe som er positivt mht. gjennomførbarhet/økonomi i prosjektet. 
 
Kombinasjonen av alt. 1 (rød) og 4 (blå) blir sammensatt på følgende måte: 
 

• Blått alternativ brukes fra Hellfjord, gjennom Beskelandstunnelen, gjennom dagsonen i 
Beskelandsfjorden og påhuggsområdet for Roantunnelen øst. 

• Rød linje benyttes fra påhugget til Roantunnelen vest og til dagens fv. 6312. 
 

 

 
Fase 2 – optimalisering av valgt linje for ny fv. 6312 mellom Hellfjord og Roan: 
Nærmere undersøkelser av påhuggsområdene fra fase 1 medførte et behov for å optimalisere 
påhuggsområdene og linjeføringen spesielt i Hellfjorden og Roan.  

Påhuggsområdet for Beskelandstunnelen (øst) var planlagt i et utløsområde for skred og lå under 
en større steinblokk (observert på befaring). Påhugget ble flyttet ca. 70 meter lenger unna 
Hellfjorden for å reduseres omfang og utfordringer med blokker, rensk og sikkerhet i bergsiden over 
portalområdet. Denne flyttingen er vist i figur 7. Ved påhugget er det fortsatt bratt og noe 
oppsprukket dagfjell over og til høyre for nytt påhugg, men den nye plasseringen har redusert 
risikoen for skred mot portalområdet.  
 

Figur 6: Ulike linjealternativer ny fv. 6312 
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I Roan ble påhugget justert noe nærmere bebyggelsen for å beslaglegge minst mulig dyrket mark. 

Ulike alternative for ny kommunal veg fra fv. 6312 i Beskelandsfjorden: 
Vurderinga av ulike alternativ ble gjennomført i samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Åfjord 
kommune. 
I Beskelandsfjorden er det vurdert flere alternativer for den kommunale vegen fra ny fv. 6312. Disse 
alternativene er vist i figur 8. Rød linje gir store fjellskjæringer og har krevende stigningsforhold, 
derfor ble det avgjort at denne ikke skulle vurderes videre. 

Siden det var knyttet 
usikkerhet mht. 
gjennomførbarheten for gul 
linje (løse blokker i fjellsida 
mot vest), ble det besluttet 
å gå videre med både gul 
og blå linje. Det ble senere 
valgt å gå videre med gul 
linje som følge av at 
gjennomførbarheten ble 
dokumentert og fordi dette 
alternativet medfører 
mindre beslag av dyrka 
mark.   
 
 
 

Alternativsvurderinger for lokalvegsystem i Roan: 
For tilkobling av lokalvegsystemet i Roan til ny fv. 6312 er det vurdert 2 ulike alternativer i samarbeid 
med Trøndelag fylkeskommune og Åfjord kommune. Disse er vist i figur 9. 

N 

Figur 7 Ny påhuggsplassering ved profil nr. 340 er vist med rødt. Opprinnelig påhugg er vist i svart.  

Figur 8: Tilkobling av lokalvegnett i 
Beskelandsfjorden - 3 alternativ 

N 
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Rødt alternativ kobler seg til eksisterende 
fylkesveg som blir omklassifisert til kommunal 
veg. Videre benyttes eksisterende kommunal 
veg (kv. 1101 Øygårdsvegen) som før. Det 
gule alternativet krysser over landbruksjord 
før det kobler seg på eksisterende kommunal 
veg. Eksisterende fylkesveg (rød linje) blir 
tilbakeført til landbruksjord.  

Siden beslaget av landbruksjord er omtrent 
det samme for de to alternativene er det valgt 
å regulere inn vegen over jordet. Dette vil gir 
den mest optimale linjeføringen. Det røde 
alternativet vil oppleves som en unaturlig 
omveg.  

Figur 9: Ulike alternativer for påkobling av lokalvegsystemet i Roan 

Vurdering av ulike området for deponering av steinmasser: 
I forbindelse med veganleggene fv. 6312 Berfjord og fv. 14 (6312) Sumstad – Hellfjord er det 
regulert deponier for permanent og midlertidig lagring av masser. Beliggenheten til disse 
veganlegget sammenlignet med beliggenheten for dette planforslaget er vist i figur 10. 

Dagens fylkesvegnett i området er av en slik kvalitet at det bør unngås massetransport på dette 
vegsystemet (se kap.9.1). Det er i utgangspunktet tenkt å drive tunnelen fra Beskelandsfjorden mot 
både Hellfjord og Roan. Derfor er det hensiktsmessig å planlegge et deponi med nærhet til dette 
området.  

Figur 10: Planområdet (fv. 6312 Hellfjord - Roan) er vist med rød skravur. Vedtatte reguleringsplaner i området er 
vist med blått. 
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Reguleringsplan for fv. 6312 Berfjord (planID 2018-001): 

Det ble regulert et deponi i Måvika i forbindelse med denne planprosessen. Deponiet er vist i figur 
11. Ved bygging av ny fv. 6312 i Hellfjord ble ikke dette deponiet benyttet av følgende årsaker: 

• Kartlegging av naturmiljø ble utført etter 
at reguleringsplanen var vedtatt. Under 
kartleggingen ble det registrert et område 
med viktige naturverdier øverst i området 
ved Måvikbekken. Det ble derfor anbefalt 
å ta ut dette området fra planene for 
deponi.  

• Det ble avdekket et behov for store 
rensedammer på grunn av store 
nedbørsfelter (avrenningsområder) i 
forbindelse med etablering av steindeponi 
innenfor det avsatte området. Terrenget 
ved Måvikbekken er bratt, og det vil være 
både teknisk krevende og kostbart med 
etablering av rensedammer i dette området.  

Massetransport fra Beskelandsfjorden til dette planområdet vurderes i tillegg som problematisk og 
bør unngås mht. følgende faktorer: 

• Transportlengde på ca. 5,5 km 
• Massetransport gjennom tettstedet Roan gir ulemper for innbyggerne mht. støv, støy og 

trafikksikkerhet 
• Dagens fv. 6312 mellom Beskelandsfjorden og Roan er ikke egnet for denne typen 

transport fordi vegen er for smal og har svært krevde horisontal- og vertikal kurvatur 

 

Reguleringsplan for fv. 14 (6312) Sumstad – Hellfjord: 

Det ble regulert et deponi i Hellfjord i forbindelse med 
denne planprosessen. Deponiet vist i figur 12 er tatt i 
bruk, men det er fortsatt kapasitet til å kunne fylle opp 
mer masse i dette området. Det er sannsynlig at dette 
deponiet kan bli brukt ved driving av tunnelen mellom 
Beskelandsfjorden og Hellfjorden. 

Ved bruk av dette deponiet vil det bli noe 
massetransport på dagens fv. 6312 i en strekning på 
ca. 300 m. Fv. 6312 har bra standard på denne 
strekningen, det er ingen bebyggelse i området. Derfor 
vurderes massetransport på denne korte strekningen 
som forsvarlig. 

Lokal lagring av masse i Roan: 

Reguleringsplan for Roan havn (PlanID 2009-2002) ble vedtatt 17.06.2010. I forbindelse med dette 
planområdet finnes det muligheter for ytterligere lagring av masser (permanent).  

Roan maskin har også meldt inn behov for masser. De har et privat steinbrudd som kan være egnet 
for dette. Området ligger nord for Roan, langs fv. 6310.   

Figur 11: Utsnitt av vedtatt reguleringsplan for fv. 6312 Berfjord.  

Figur 12: Utsnitt av reguleringsplan for fv. 14 
(6312) Sumstad - Hellfjord 



 

 
Fv. 6312 Hellfjord - Roan N-PL-01 Planbeskrivelse 15 

 
 

7 Planområdene er iht. plan og bygningslovens § 12-5, § 12-6 og 
§ 12-7 regulert til følgende formål  

 

 

Figur 13: Tegnforklaring viser formål, 
hensynssoner og bestemmelsesområder i 
plankartet 

 

8 Tekniske forutsetninger 
Vegnormalene, Statens vegvesens håndbøker, er utarbeidet med hjemmel i 
Samferdselsdepartementets forskrifter etter vegloven § 13. Forskriftene gir generelle rammer for 
vegens utforming og standard, og gjelder alle offentlige veger.  

Vegstandard for ny fv. 6312 er fastsatt ut fra prognoser for framtidig trafikkmengde på vegnettet og 
Statens vegvesen sin håndbok N100 Veg- og gateutforming (2019).  

Det er valgt dimensjoneringsklasse (vegstandard) «Hø1 Øvrige hovedveger» for ny fv. 6312. 
Øvrige hovedveger har som primæroppgave å dekke behovet for transport mellom distrikter, 
områder, byer og bydeler. 

Denne standarden samsvarer med fylkeskommunen sin vegstrategi, der fv. 6312 er gitt 
funksjonsklasse E (se kap. 7.1.1), men er også fornuftig å brukte på funksjonsklasse C og D (om 
funksjonsklassene endres). 

En Hø1 veg har trafikkmengde under 4000 kjt/d og dimensjonerende fartsgrense på 80 km/t. Dette 
gir følgende utformingskrav: 

• Total vegbredde 7,5 meter, inkludert 0,5 m asfalterte vegskuldre 
• Minimum horisontalkurveradius 225 m 
• Maksimal stigning 8 % 
• Antall avkjørsler skal begrenses  

Formål, hensynssoner og bestemmelsesområder i 
plankartet er vist i figur 13. Det er to vertikalnivå i planen. 
Vertikalnivå 2 er veg i dagen, vertikalnivå 1 er veg i tunnel. 
For vertikalnivå 1 er vegen sideområde avsatt som «annen 
veggrunn – teknisk» (§12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og 
teknisk infrastruktur). Som sikringssone for tunnelene settes 
det av 20 meter under tunnel og 50 meter til hver av sidene 
og over tunnel. 

For veg i dagen (vertikalnivå 2) er følgende lagt til grunn: 

• Rigg- og anleggsområdene i planen er forutsatt 
brukt til nødvendige tiltak for å få gjennomført 
anlegget. Det reguleres et midlertidig rigg- og 
anleggsområde på ca. 20 meter på hver side av ny 
fylkesveg. Rigg- og anleggsområdene tilpasses 
etter behov, og det tas også hensyn til 
eiendomsgrenser, terreng og bygninger der det er 
mulig.  

• Fyllinger og skjæringer reguleres som annen 
veggrunn. Grensen for annen veggrunn settes i 
hovedsak til 2 meter utenfor 
fyllingsfot/skjæringstopp.  

• Nye eiendomsgrenser vil i hovedsak følge grensen 
for annen veggrunn, og vil bli målt inn etter at 
veganlegget er ferdig bygd. Grunnerverv omtales 
nærmere i kapittel 10. 
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Vegens sideterreng er formet med utgangspunkt i N101 «Rekkverk og vegens sideterreng» og 
N200 «Vegbygging» og gir bl.a. følgende utformingskrav: 

• Grøft utformes i samsvar med krav til oppfylt sikkerhetsavstand, 5 meter.  
• Det tilstrebes at rekkverksbehov unngås ved bruk av utforming av sideterreng og utslaking av 

fyllingsskråninger.  

Normalprofil for veg i løsmasseskjæring er vist i figur 14, tilsvarende for fjellskjæring i figur 15. 

 
Figur 14: Normalprofil for veg med løsmasseskjæring 

 
Figur 15: Normalprofil for veg med fjellskjæring  

 

Fravik fra vegnormaler: 
Fylkeskommune kan fravike vegnormalene for fylkesveger. 

Med bakgrunn i valgt dimensjoneringsklasse for veg og tilpassing til dagens veg er det behov for 
følgende fravik:   
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• Fravik for skulderbredde iht. dimensjoneringsklasse (fravik fra vegnormalen N100). Det er 
tidligere gitt et generelt fravik for Fosenvegene mht. skulderbredde. Dette fraviket er også lagt til 
grunn for ny fv.6312. 

• Krav til minimumsavstand fra tunnelåpning til kryssområdet i Beskelandsfjorden. 
Minimumsavstanden skal være 2 x stoppsikt for dimensjonerende veg. Fraviket er innvilget. 

Det ble også send en sendt fravikssøknad om tunnelprofil, men Trøndelag fylkeskommune gav 
tilbakemelding om at det ikke var nødvendig. 

9 Planområdet  

9.1 Trafikkforhold, dagens situasjon 
Fv. 6312 «Roansveien»/«Nordskjørveien» går i sin helhet fra krysset ved fv. 715 i øst via Roan 
sentrum til Nordskjørin innerst i Skjørafjorden i øst. Dette tilsvarer en strekning på ca. 40 km.  

Fra Hellfjord til Roan har dagens fv. 6312 en lengde på ca. 5,8 km. Ny veg har en legde på ca. 3,3 
km. 

Trafikkmengde: 
Trafikkmengden på fv. 6312 i planområdet har en ÅDT (2019) på ca. 320 kjt/d. Tungtrafikkandelen 
er på 20 %. Framskrevet trafikk i år 2042 er beregnet til ca. 480. 

Ulykker: 
Det har vært to ulykker med lettere skadd på fv. 6312 i/ved planområdet de siste 10 årene (2010 – 
2020) i fra (se figur 16). En oversikt over samtlige ulykker med personskade som er registrert i 
NVDB viser at uhellskoden1 stort er knyttet til utforkjøringsulykker. 

 

 

 
1 Type ulykke, f.eks kryssende kjøreretning, motsatt kjøreretning, utforkjøringsulykker: 
https://www.vegvesen.no/_attachment/62286 

Figur 16: Ulykker med personskade (år 2010 til 2020) på fv. 6312. Kilde: NVDB  
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Fartsgrense: 
Som vist i figur 17 er fartsgrensen 80 km/t (rød) fra Hellfjorden til Moen. Fra Moen og inn mot Roan 
er fartsgrensa 70 km/t (grønn) før det blir 50 km/t (lilla) i sentrumsområdet. Lokalvegnettet som er 
tilkoblet fv. 6312 har stort sett fartsgrense på 50 km/t (lilla) bortsett fra Beskelandsvegen som har 80 
km/t (rød). 

Figur 17: Fartsgrense for fv. 6312 og tilhørende vegnett i planområdet. Kilde: NVDB/Gislink 

Kurvatur og stigning: 
En veg som klassifiseres som «øvrig hovedveg/andre veger» med fartsgrense 80 km/t skal ifølge 
vegnormalen N100 ha en horisontalkurvatur på minimum 225 m. Stigningen på vegen skal maks 
være 8 % 

Fra Hellfjorden til Roan har ca. 48 % av dagens veg en horisontalkurvatur på under 225 m og 26 % 
av strekningen har en stigning på over 8 %. 

Vegbredde: 
For å få gul midtlinje på vegen bør dekkebredden være min. 6,5 m. Ca. 100 % av fv. 6312 (i 
planområdet) har en dekkebredde på under 6,5 m. Ca. halvparten av strekningen har en 
dekkebredde på 4,5 m eller smalere. 

Vegens sikkerhetssone: 
Vegen sikkerhetssone defineres ut fra kjørebanekant. I vegen sikkerhetssone skal det ikke være 
påkjørselsfarlig sidehinder. Sikkerhetssonen for denne typen veg (beregnes mht. fartsgrense og 
ÅDT) er minimum 5 m (vegnormalen N101). Dersom kravene til sikkert sideterreng ikke kan 
oppfylles innenfor sikkerhetssonens bredde (S), skal det settes opp rekkverk. 

Langs store deler fv. 6312 (i planområdet) er det bergskjæringer helt inntil vegkanten (se figur 18). 
Skjæringene er ikke sikret med rekkverk. Ved oppsatt rekkverk vil dette gå utover vegbredden og 
vegen vil oppleves som enda smalere. 

Påkjørselfarlige hinder i vegen sikkerhetssone er farlig med mht. utforkjøringsulykker men gir også 
dårlig sikt langs vegen. 
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Det er fare for nedfall fra fjell/dalside og fjellskjæringene langs vegen. Registrerte skredhendelser 
langs fv. 6312 er vist i figur 18. Alle de registrerte skredhendelsene gjelder nedfall av stein fra 
fjell/dalside eller fra vegskjæring. Uten fang-grøft eller voll er det svært sannsynlig at nedfall (stein) 
havner i vegbanen. Fare for nedfall fra skjæringer/fare for steinsprang er også beskrevet i kap.9.4 
og i ROS-analysen (vedlegg 5).  

Avkjørsler: 
Det er en del avkjørsler på strekningen. På en veg med så liten trafikkmengde kan dette ansees 
som akseptabelt mht. trafikksikkerhet så lenge det er gode siktforhold ved avkjørslene.  

 

Figur 18: Dagens fv. 6312 på strekningen mellom Hellfjord og 
Beskelandsfjorden. Kartet viser områder der det er fare for 
nedfall fra skjæring eller fjellside. Kilde: google maps og 
Gislink/NVDB 
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Kollektivtrafikk: 
Det er en kollektivholdeplass på strekningen. 
Denne ligger i Beskelandsfjorden (se figur 19) 
og trafikkeres av skolerute 575 som går mellom 
Reppkleiv og Roan. Ruta transporterer elever 
som skal til/fra Sør-Roan skole og Brandsfjord 
skole. Holdeplassen «Beskelandsfjorden» har 3 
avganger i hver retning på hverdager. 

Det er ikke anlagt egen holdeplasslomme, 
kollektivholdeplassen ligger i en avkjørsel. 

 

 

9.2 Beskrivelse av tiltaket 
Navn på dagsoner og tunneler er vist i figur 20. 

Etterbruk av dagens fv. 6312: 
Åfjord kommune ønsker ikke å overta dagens vegstrekning, men grunneierne i området har et 
ønske å overta fylkesvegen mellom dagsonene som driftsadkomst.  

Dagens fv. 6312 er vist som gul linje i figur 21. I Hellfjord blir det lagt inne en avkjørsel som kobler 
dagens fv. til ny fv. Dette er en driftsveg og dagens fylkesveg blir privat. 

I Beskelandsfjorden kobles kv. 1301 «Beskelandsvegen» til ny fv. 6312 i dagsonen (T-kryss). 
Beskelandsvegen skal være kommunal veg fra dette kryssområdet og ut til bebyggelsen på 
Beskeland.  

Figur 19: Kollektivholdeplasser langs fv. 6312 i 
planområdet. Kilde: AtB 

Figur 20: Navnsetting av dagsoner (blå linjer) og tunneler (rød stipla linje). 
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Dagens fylkesveg fra Beskelandsfjorden (krysset ved Beskelandsvegen) og vestover inn til Roan 
skal være privat. Østover inn mot Hellfjorden vil vegen også være privat. Det samme gjelder i fra 
Roan og inn mot Beskelandsfjorden. 

  

Figur 21: Gul line viser dagens fylkesveger i området. Oransje linjer viser kommunale veger. Rød og blå linje er ny fv.6312. 
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Beskrivelse av ny veg: 
Beskrivelsen av ny fv. 6312 starter i dagsonen i Hellfjorden og avsluttes i Roan. 

Profil 0 – ca. profil 340 m (dagsone Hellfjord): 

Dagsonen i Hellfjorden er vist i figur 22. Siden fv. 6312 fra Sumstad til Hellfjord er forholdsvis ny er 
den bygget med ca. samme vegbredde og standard som planlegges på ny veg og overgangen 
mellom vegene uproblematisk. 

I Hellfjorden er vegen planlagt i en kurve2 med radius R = 300 før den går inn i en rettstrekning og 
treffer portalområdet i ca. profil 340 m. Før påhuggsområdet til Beskelandstunnelen ligger vegen i 
en løsmasseskjæring med høyde på opptil 8 m. 

Vegen har stigning fra Hellfjord og inn i tunnelen på 4,75 %. Det er plassert et lavbrekk i ca. profil 
81,3 m. Vertikalkurvatur i og utenfor tunnelen har med håndtering av overvann og vaskevann fra 
tunnelen og gjøre. Dette er beskrevet i kap. 9.3. 

Avkjørsel til lokalvegen (dagens fv. i Hellfjorden) er vist i figur 22. Avkjørselen vil gi adkomst til 
innmarksbeite beskrevet i kap. 9.5 og parkeringsplass til hytte på sørsiden av ny fylkesveg.  

 

 

 

 

 

 

 
2 Sving 

Figur 22: Dagsone Hellfjorden 
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Profil 1415 – ca. profil 1650 (dagsone Beskelandsfjorden): 

I den relativt korte dagsonen på ca. 235 m i Beskelandsfjorden (vist i figur 23) er det lagt inn et T-
kryss som kobler kv. 1301 «Beskelandsvegen» til ny fv. 6312. Sør for ny fv. skal det også inn en 
avkjørsel til teknisk bygg, til deponi og til dyrkamark. Etter anleggsperioden kan denne vegen 
betraktes som en driftsveg. 

Forslag til plassering av teknisk bygg (tunnelen) er vist i figur 23. 

Fjordabekken må delvis legges om i dette området. Dette er nærmere beskrevet i kap. 9.3.  

Både kommunal veg og fylkesveg er planlagt på fylling og det er naturlig å fylle opp området mellom 
vegene slik at det ikke etterlates ei «grop» i landskapet mellom disse. Denne oppfyllingen er 
illustrert med grå skravur i figur 23. Fyllmassene vil ligge noe lavere enn vegene for å framheve 
skillet mellom kjøreveg og vegens sideareal. 

Vegen er planlagt i en rettstrekning fra portalområdet til Beskelandstunnelen før den går over i en 
stor kurve med Rh= 1500 m før Roantunnelen. Vegen ligger med et høybrekk midt i dagsonene slik 
at det er fall mot tunnelene.  

Det anlegges en snuplass for buss nede ved dagens fylkesveg (se figur 23), denne holdeplassen 
skal erstatte den kollektivholdeplassen som finnes i Beskelandsfjorden i dag. Siden dagens fv. blir 
privat veg skal bussen kjøre ny fylkesveg, men må benytte snuplassen for å hente passasjerer fra 
dette området. Ved denne snuplassen anlegges også avkjørsel/parkering til en hytte. 

 

 

 

 

 

Figur 23: Dagsone Beskelandsfjorden 
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Profil 2970 – 3350, dagsone Roan: 

I Roan er det ca. 380 m fra sammenkobling med dagens fv. til tunnelportalen. Området er relativt 
flatt, og ny veg er planlagt på terreng.  

Kv. 1101 «Øygårdsvegen» kobles til ny fv. i ca. profil 3205 i et T-kryss (se figur 24). I kryssområdet 
har vegen en kurve på Rh=500 m og det er god sikt i området. Deler av dagens fv. tilbakeføres til 
dyrka mark (se kap.9.5). 

Dagens fv. har en dekkebredde på ca. 6,0 m i dette området og ny fylkesveg har en dekkebredde 
på 7,5 m. Fra krysset ved kv. 1101 legges det derfor inne en overgang slik at ny veg tilpasser seg 
bredden på dagens veg. Denne overgangen skjer på en strekning på ca. 140 m.  

Deponi og anleggsveg 
Det er i utgangspunktet tenkt å drive tunnelene fra Beskelandsfjorden i retning Hellfjorden og Roan. 
Dette vil gi lite forstyrrelser mht. massetransport på offentlig veg og kan foregå skjermet fra 
bebyggelse og infrastruktur. Det er beregnet at det skal tas ut ca. 350 000 m3 fjellmasse fra de to 
tunnelene. 

Andre deponier som kan være aktuelle å benytte, men som ligger utenfor planområdet er beskrevet 
i kap. 6. 

 

 

Figur 24: Dagsone Roan 
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Hellfjord: 

I Hellfjord er det regulert et deponi som også er benyttet i forbindelse med veganlegget fv. 14 (fv. 
6312) Sumstad – Hellfjord (se figur 4). Det er fortsatt kapasitet til å ta imot mer masser i dette 
området og det kan være aktuelt å utnytte gjenværende kapasitet i dette området. 

Beskelandsfjorden: 

 

I Beskelandsfjorden (se figur 25) er det avsatt et større område til deponering av steinmasser lengst 
sør i dalen. I tillegg skal fylles opp mellom ny fv. og den kommunale vegen. Den totale 
deponikapasiteten i dette området er beregnet til ca. 350 000 m3.  

Åfjord kommune ønsker å benytte steinmassene fra deponiet ved behov, men deponiet kan 
betraktes som et permanent deponi.  

Det er lagt inn en bred korridor i plankartet langs jordbruksarealet (dyrka mark) og opp til deponiet 
fra avkjørselen fra ny fv. 6312 i Beskelandsfjorden. Innenfor denne korridoren planlegges det en 
anleggsveg. 

Figur 25: Deponi Beskelandsfjorden. Deponiene er vist med mørk skravur. 
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Transport av steinmasser fra tunneldrivinga vil kunne foregå forholdsvis skjermet i dette området og 
gi lite ulemper for beboere langs dagens fylkesvegnett. 

Roan: 

Områder avsatt til deponier i Roan (vist i figur 
26) kan betraktes som en reserve-løsning hvis 
det viser seg at det er mer aktuelt å drive 
tunnelen i fra Roan. Det er mindre sannsynlig 
at disse deponiene vil bli benyttet. Den totale 
kapasiteten på de to områdene er på ca. 
250 000 m3. 

Av de to deponiområdene vil det nærmest 
tunnelen være veldig synlig utenfra (fra 
portalområdet). Deponiet lengst sør ligger mer 
skjermet. På samme måte som i 
Beskelandsfjorden er ikke disse to 
deponiområdene kartlagt mht. kulturminner og 
naturmiljø. Kravet til undersøkelser er ivaretatt 
gjennom planbestemmelsene. 

Også i dette området vil selve transporten av 
steinmasser kunne foregå uten å benytte 
dagens vegnett. Imidlertid er det en del 
bebyggelse i området som vil få ulemper i form 
av støy og støv fra anleggsarbeidet og 
massetransporten. 

Tunnel: 
Tunnelene utføres med tunneltverrsnitt T9,5 iht. SVV håndbok N500. Dette er det samme 
tunnelprofilet som er benyttet i Hellfjordtunnelen. For øvrig møbleres tunnelene iht. Tunnelklasse B 
og sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning iht. SVV håndbok N500 kap. 4.3 

Beskelandstunnelen: 

Beskelandstunnelen får en lengde på ca. 1075 m i berg med en portal i betong i hver ende. 
Portallengden må tilpasses de stedlige forhold og sikre mot nedfall av løsmasser og evt. snø og is. 

Tunnelen ligger i en stigning på 4,75% i portalområdet ved Hellfjorden i øst og går deretter over i ei 
høybrekkskurve med Rv = 8000. Deretter har bergtunnelen konstant stigning på 1,5% og avsluttes 
med ei høybrekkskurve på Rv = 1500 i ca. 100 m lengde i enden mot Beskelandsfjorden i vest. 

Roantunnelen: 

Roantunnelen får en lengde på ca. 1320 m i berg med en portal i betong i hver ende. Portallengden 
må tilpasses de stedlige forhold og sikre mot nedfall av løsmasser og evt. snø og is. 

Tunnelen ligger i en høybrekkskurve med Rv = 1500 i øst og deretter konstant fall på 1,5% mot 
vest.   

Tekniske bygg: 
Tekniske bygg planlegges i tråd med SVV’s håndbok N500, pkt. 9.1.3 Tekniske bygg.  

Tekniske bygg vil bli plassert både i dagen og i egne bergrom inne i tunnelene. 

Figur 26: Utsnitt av reguleringsplan som viser planlagte 
deponier i Roan 
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9.3 Teknisk infrastruktur 

Elektro: 
På følgende steder krysser ny fv. 6312 større kabler som må hensyntas: 

• Ved profil 120 (Beskelandsvegen) krysser eksisterende høyspent over ny veg 
• Ved profil 180 - 200 (Øygårdsvegen) krysser eksisterende lavspent over ny veg 

Hensynssone for høyspent (fareområder) legges inn i plankartet. Evt. omlegginger av kabler og 
ledninger håndteres videre i byggeplan. 

Kryssing av bekker: 
Stikkrenner/kulverter for bekkekryssinger gjennom ny veg, dimensjoneres i samsvar med krav i 
SVV’s håndbok N200 «Vegbygging». 

Fjordabekken:  

Oppstrøms dagens fv. 6312 ligger bekken åpen i dag. Gjennom ny fv. 6312 må bekken legges i 
stikkrenne/kulvert. Rett nedstrøms ny fv. 6312 er bekken i konflikt med ny kv. 1301 
«Beskelandsvegen» Over en strekning på ca. 75 meter legges bekken om mellom ny kv. 1301 og 
jordbruksarealet. Bekkeomleggingen må utføres med myk linjeføring og god tilpasning mot 
eksisterende terreng. Rett oppstrøms dagens fv. 6312 blir det en ny stikkrenne/kulvert gjennom ny 
kv. 1301. Eksisterende stikkrenne gjennom fv. 6312 skal fjernes. 

Sidebekk til Fjordabekken:  

Bekken ligger i rør gjennom jordbruksarealet på Moan, men går åpent derifra og ned til samløpet 
med Fjordabekken rett nedstrøms ny fv. 6312. Dersom dagens bekketrase skal opprettholdes, vil 
det medføre stikkrenne både gjennom ny kv. 1301, ny fv. 6312 og adkomst til jordbruksareal og 
deponi. Mellom disse vegene ville det blitt korte strekk med nytt åpent bekkeløp. Når bekken 
uansett blir så mye berørt av tiltaket, vurderes det som en bedre løsning å legge den åpent langs ny 
adkomstveg til jordbruksarealer og deponi. Utløp i Fjordabekken blir da rett oppstrøms ny fv. 6312. 

«Navnløs bekk i Hellfjord»: 

Tiltaket medfører ikke noe inngrep i bekken utover at bekken må legges i stikkrenne/kulvert 
gjennom ny fv. 6312. 

Behandling og utslipp av tunnelvaskevann: 
I SVV’s håndbok N500 «Vegtunneler» er det et minimumskrav, at renseløsningen for 
tunnelvaskevann skal utformes for sedimentering av partikler, nedbryting av såpe og utskilling av 
olje. En løsning med oljeutskiller og sedimenteringstank før utslipp av vaskevann til resipient vil 
tilfredsstille minimumskravet. 

Beskelandstunnelen:  

Tunnelen har fall mot øst og Hellfjorden vurderes som en robust resipient der minimumskravet til 
renseløsning vil være tilstrekkelig. Oljeutskiller og sedimenteringstank plasseres i servicelomme øst 
for tunnelen. Fra sedimenteringstanken legges det en lukket ledning til dykket utløp i Hellfjorden. 

Roantunnelen:  

Tunnelen har fall mot vest. Aktuell resipient er en liten sidebekk til Prestelva. Både sidebekken og 
Prestelva vil sannsynligvis klassifiseres med middels eller høy sårbarhet. Dette tilsier at man bør ha 
to-trinns rensing for tunnelvaskevannet før utslipp til resipient. Oljeutskiller og sedimenteringstank 
plasseres i servicelomme vest for tunnelen. Fra sedimenteringstanken pumpes vaskevannet opp til 
infiltrasjon i et sandfilteranlegg. Infiltrasjonsanlegget som vil være rensetrinn to etableres sørøst for 
servicelomme. 
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Avrenning fra deponi: 
Deponiet i Beskelandsfjorden vil ha avrenning til Fjordabekken. For å forhindre avrenning med høyt 
innhold av partikler og finstoff må det etableres et sedimenteringsbasseng nedstrøms deponiet. For 
effektiv sedimentering av jordpartikler og finstoff bør man ha et bunnareal i 
sedimenteringsbassenget på 0,1 – 0,4 % av nedbørfeltet. 
(http://www.klimakommune.no/drikkevann/Fangdammer_effektive_oppsamlere_av_jord_og_n_rings
stoffer.shtml) Rundt deponiet og fram til sedimenteringsbassenget må det etableres avskjærende 
grøfter. Arealet for hele nedbørsfeltet som vil ha avrenning til sedimenteringsbassenget er på ca. 25 
ha. Det tilsier at det bør bygges et basseng med bunnareal på ca. 1000 m2. 

 

9.4 Grunnforhold  

Løsmasser: 
Alle tre dagsoner ligger under marin grense. Det er ingen eksisterende kvikkleiresoner i nærheten 
av traseen, men det er ved undersøkelser registrert sensitiv leire i Beskelandsfjorden, mellom 
fjorden og Roansvegen (dagens fv.), hvilket har medvirket til at det nordre alternativet (oransje linje i 
figur 6) ble vraket i prosessen (se kap. 6).  

Det er nokså varierende grunnforhold langs traseen, alt i fra bløt leire til sand og grus. Det er flere 
steder forutsatt utført supplerende undersøkelser ved videre planlegging. 

Hellfjord: 

Grunnen består av sand og grus. Mellom strandkanten og eksisterende veg er det registrert mulig 
kvikkleire. Av hensyn til skredfare må det regnes med forsiktig sprengning i påhuggsområdet. 
Dersom deler av anlegget påtreffer de bløte massene, kan det bli aktuelt med masseutskiftning. Det 
forutsettes da at anlegget blir liggende på trygg grunn, uten fare for eventuell skredpåvirkning i 
utenforliggende kvikk eller sensitiv leire.  

Det kan bli behov for permanent drenerende tiltak i løsmasseskjæring, ved dyp grøft og/eller 
skråningsdren. 

Beskelandsfjorden: 

Grunnen består av sand og grus. Dybden til berg varierer fra berg i dagen til over 20 meter. Det 
antas behov for drenerende tiltak i skjæringer, både i midlertidig og permanent tilstand, da 
skjæringsdybden vil ligge godt under grunnvannstanden. Det anbefales å undersøke 
grunnvannsforholdene nærmere ved den videre planleggingen. Inntil videre må det regnes med at 
høye skjæringer i påhuggsområdene må sikres med filterlag og plastring i hele overflaten. 

Langs lokalveg mot Beskelandsfjorden blir det skjæring i skredmasser som kan bestå av både 
finmasser og grov blokk. Om nødvendig demoleres nedfallsblokk dersom det er fare for at disse kan 
falle ned på vegen. 

Roan: 

Grunnen består av et tynt lag med humusholdig sand over meget fast lagdelt silt og leire. Berg er 
registrert på dybder inntil 17 meter, og grunnvannstanden er registrert på 1 – 2 meters dybde. Det 
er ikke registrert kvikkleire. 

Skjæringen i påhuggsområdet må muligens sikres med drenerende overflatetiltak. Vegoverbygning 
over masser av silt og leire må gis tilstrekkelig sikring mot teleskader. For øvrig kan det antas noe 
anleggsteknisk utfordring med graving i vannmettet silt og leire 

http://www.klimakommune.no/drikkevann/Fangdammer_effektive_oppsamlere_av_jord_og_n_ringsstoffer.shtml
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Ingeniørgeologi: 
Berggrunnen består av prekambriske gneiser med granittisk og kvartsmonzonittisk sammensetning. 
Bergmassen har tre hovedsprekkesett som er registrert for begge tunnelene. Tunnelene forventes å 
krysse 10 svakhetssoner, henholdsvis 3 i Beskelandstunnelen og 7 i Roantunnelen. 
Bergmassekvaliteten i tunnelnivå antas å være middels til god eller bedre langs ca. 80 % av 
tunnelene.  
 
Bergforholdene ved tunnelpåhuggene er gunstige ved at veitraseen danner forholdsvis stor vinkel 
med åssidene der selve påhuggene skal etableres. Det er registrert berg i dagen nært ved 
påhuggene, men det må graves bort løsmasser og stein/blokk omkring deler av påhuggene og i 
forskjæringene. Grunnboringene i området viser stort sett faste friksjonsmasser over berg, men med 
et betydelig innslag av stein/blokk. For å etablere påhuggene er det nødvendig å fjerne 
vegetasjonsdekke, noe stein/blokk (ur), og stabilisere gjenstående ur.  

Ved påhugget i Hellfjorden ved profil nr. 340 er nivået på ferdig vei ca. 24 m.o.h. og påhuggsflaten 
blir ca. 10,5 meter høy, der det er ca. 3,5 meter fra tunnelhengen3 til terrengnivå. Fjellet stiger så 
raskt. Det blir en ca. 140 meter lang forskjæring, med hovedsakelig tosidig lømasseskjæring.  

Ved påhugget til Beskelandstunnelen i profil nr. 1420 er nivået på ferdig vei ca. 46 m.o.h. og 
påhuggsflaten blir ca. 16 meter høy, der det er ca. 9 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. Det blir 
en ca. 40 meter lang forskjæring. med hovedsakelig tosidig løsmasseskjæring frem til profil 1460. Det 
bemerkes at det går en kryssende høyspentledning forbi veilinjen her som er fundamentert på berg i 
overkant av påhuggsområdet. 

Ved påhugget Roantunnelen ved profil nr. 1655 er nivået på ferdig vei ca. 46 m.o.h. og påhuggsflaten 
blir ca. 15 meter høy, der det er ca. 8 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. Fjellet stiger så relativt 
raskt. Det blir en ca. 60 meter lang forskjæring, med hovedsakelig tosidig lømasseskjæring fra profil 
1 600.  

Ved påhugget i Roan profil nr. 2975 er nivået på ferdig vei ca. 26 m.o.h. og påhuggsflaten blir ca. 15 
meter høy, der det er ca. 8 meter fra tunnelhengen til terrengnivå. Fjellet stiger så raskt. Det blir en 
ca. 45 meter lang forskjæring, med hovedsakelig tosidig lømasseskjæring fram til profil 3 020. Et 
kortere parti med bergskjæring forventes også inn mot påhuggsflaten. 

Skredfare fra bratt terreng: 
Påhugget i Hellfjorden ligger utsatt til like under et stort løsneområde for skred. Det har vært flere 
steinskred/-sprang i 2018 og 2019 i nærheten av påhuggsområdet. Det ble i 2018 registrert 
jordskredhendelser like nord/nord-vest for planlagt påhugg. Påhugget er plassert i overgangen 
mellom utløsningsområde og utløpsområde for snøskred, men siden det ikke er registrert 
snøskredhendelser vurderes sannsynligheten for snøskred å være liten.  

Begge påhuggsområdene for Roantunnelen ligger i utløpsområde for snøskred. De ligger derimot 
ikke i aktsomhetsområdet for steinskred. Det er ikke registrert noen skredhendelser på noen av 
påhuggsområdene. Det var heller ikke observert tegn til skredaktivitet under befaring. 
Sannsynligheten for snøskred og steinsprang vurderes som liten.  

Tiltak: 
En tilpasning av påhuggenes plassering langs linjeretningen ut fra stedlige forhold kan bli aktuelt 
ettersom eventuelt omfang av inngrep i urmasser og skredrisiko avklares nærmere i byggeplanfasen. 
For påhuggene er det per d.d. forespeilet å ha 7,5 m og 12,5 meter utvendig portallengde. Lengden 
er økt på Hellfjordsiden for å i større grad skjerme veien mot isras og steinsprang. I forskjæringene 

 

 
3 Tunneltaket 
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forventes behov for arbeidssikring og permanent sikring med bolter, nett (sikring mot is/steinsprang) 
og eventuelt sprøytebetong. Dette vurderes nærmere i forbindelse med byggeplan.  
 
Skjæringshelning i skråningene i forskjæringene kan legges 1:2 i løsmasser, og det forventes da ikke 
behov for spesielle tiltak. Bergskjæringene legges med helning 10:1. På grunn av planlagt høyde på 
forskjæringene vil det kunne bli hensiktsmessig å dele pallen i to på de største høydene (>10 meter).  

Ved drivingen av tunnelene må det tas hensyn til nabobebyggelse. Det må settes vibrasjonskrav til 
sprengningsarbeidene som hensyn tar nabobebyggelse og det må gjennomføres vibrasjonsmåling 
under driving av tunnelene og ved sprengning av forskjæringene. 

Ved kryssingen av den markerte svakhetssonen i tunellen og driving i nærføring med eller under 
sårbart naturområde er det satt innlekkasjekrav. Her vil det være aktuelt med tilpasset injeksjon 
basert på sonderboringer fra stuff.   

9.5 Naturressurser og arealbruk 

Vi bør ha størrelsen på de ulike naturressursene som går med, disse arealene er tilgjengelig når 
reguleringsplankartet er klart. 

Skog: 
Arealressurskart (AR50) viser at det er lite skog med høy bonitet i dagsonene innenfor planområdet 
(se figur 27).  

I dagsonene vil det gå med en del skog med middels til lav bonitet rundt portalområdet på 
tunnelene. 

Det er beregnet at veganlegget vil beslaglegge ca. 39.600 2 skog permanent og 212.770 m2 skog 
midlertidig. 

 

 

Figur 27: Arealressurskart (AR50) viser myr (blått) skogbonitet og treslag 
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Jordbruk: 
I Hellfjorden ligger det et mindre areal med innmarksbeite innenfor planavgrensningen. I dette 
området er det tenkt en ledningstrase (utslipp fra rensevann fra tunnel – overvann fra veganlegget). 

Som vist i figur 28 vil det i dagsonene gå tapt noe fulldyrka jord. Det permanente beslaget av 
jordbruksareal er beregnet til å være ca. 18.800 m2. Midlertidig beslag er beregnet til å være ca. 
49.400 m2.  

 

Planbestemmelsene ivaretar tilbakeføring av dyrkamark etter midlertidig beslag. 

Tilpassing av lokalvegen «Øygårdsvegen» og tilbakeføring av dyrka mark er beskrevet i kap. 9.2. 
Gjenværende areal mellom Øygårdsvegen og ny fv. 6312 er utformet på en slik måte at det skal 
være «firkantareal» og ikke vanskelige «trekantareal» igjen (se figur 24). Denne tilpassingen er gjort 
for å bedre de arronderingsmessige forholdene. 

Myr: 
Som vist i figur 27 ligger en del myr innenfor planavgrensningen. Myrområdene er lokalisert på 
«tunneltakene» mellom dagsonene og vil ikke bli påvirket av tiltaket. 

9.6 Virkninger etter utført tiltak  
Dagens fv. 6312 har i dag følgende hovedutfordringer: 

• Fv. 6312 er eneste veg til Hongsand og Roan. Ved stenging av veg pga. ulykker eller ras finnes 
det ingen omkjøringsmulighet 

• Fare for nedfall fra skjæringer kan medføre ulykker og stengt veg 
• Vegbredde (dekkebredde) er på under 6,5 m (ikke gul midtstripe på vegen) på hele strekningen 

fra Hellfjord til Roan, 50 % av strekningen har også en dekkebredde på under 4,5 m. 

Figur 28: Arealressurskart (AR 50) som viser tema jordbruk. 
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• 48 % av dagens veg har en horisontalkurvatur på under 225 m (anbefalt kurvatur ved 
fartsgrense 80 km/t) 

• 26 % av strekningen har en stigning på 8 % eller mer 
• Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter i planområdet i dag. Beboere i Beskelandsfjorden må 

gå/sykle langs dagens fv. for å komme seg inn til Roan uten bruk av bil/buss. 

Kombinasjonen av vegbredde, krevende horisontalkurvatur og krevende stigning tilsier at dette er 
en veg som ikke tilfredsstiller dagens krav til vegstandard. 

 

Ny veg vil gi følgende forbedringer: 

• Samfunnssikkerheten i området forbedres betydelig i sammenlikning med dagens situasjon. 
Store deler av strekningen legges i tunnel og de mest rasfarlige områdene unngås. 

• Vegen blir nærmest avkjørselsfri, dette gir en forbedring av trafikksikkerheten. 
• En veglinje som er tilpasset en hastighet på 80 km/t gir bedre sikt, øker framkommeligheten og 

bedrer trafikksikkerheten. 
• Vegen blir ca. 2200 m kortere.  
• Vegbredden økes iht. krav i vegnormalene og hele vegen får gul midtstripe. Dette øker 

framkommeligheten og bedrer trafikksikkerheten. 
• Framkommeligheten og transportsikkerheten, spesielt for tungtrafikken øker ved utbedring av 

de krevende stigningsforholdene som i dag ligger mellom Hellfjord, Beskelandsfjorden og Roan. 
• Forholdene for myke trafikanter blir bedre totalt sett. Skolebarn i Beskelandsfjorden vil også i ny 

situasjon bli avhengig av skolebuss for å komme seg til skolen. Men denne skolevegen vil få 
betydelig økt sikkerhet ved de nye tunnelene. Det anlegges også en egen snuplass for buss i 
Beskelandsfjorden og ferdsel til denne holdeplassen vil foregå langs Beskelandsvegen (dagens 
fv. 6312) som får betydelig mindre trafikk.  

10 Øvrige tema som berøres av planforslaget 

10.1 Naturmiljø og vilt  

Dagens status for naturmiljø: 
Det er gjort en foreløpig vurdering av dagens situasjon og planens virkinger på naturmiljø basert på 
informasjon hentet fra databaser, litteratur, relevante myndigheter, samt feltregistreringer 
gjennomført sommeren 2020. Da endelig planavgrensning ikke var fastsatt da feltundersøkelsene 
ble gjennomført, er kun deler av planområdet undersøkt. Det vil bli gjennomført supplerende 
undersøkelser sommeren 2021. Det er utarbeidet en egen fagrapport for naturmiljø. I det følgende 
er det gitt et sammendrag av denne fagrapporten. 

Naturtyper:  

Landbruksaktivitet preger alle dagsonene. Skogen i området består nærmest utelukkende av 
løvskog med bjørk som dominerende treslag. Det ble ikke registrert viktige naturtyper (jf. DN-
håndbok 13 2007) eller rødlistede plantearter i de delene av planområdet som ble undersøkt. 

Det vil sommeren 2021 bli gjennomført NiN-kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets 
instruks. Kartleggingen vil dekke hele planområdet, inkludert fuktighetskrevende naturtyper over 
tunnelene, da tiltaket kan medføre innlekkasje og drenering av myrdrag og andre 
fuktighetskrevende naturtyper.  

Fremmede arter: 

Under feltregistreringene i juni 2020 ble det registrert flere fremmede arter som har status SE 
(svært høy risiko) på den norske fremmedartslista (Artsdatabanken 2018) ved bebyggelsen på 
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Austmoen. I forbindelse med masseforflytning vil det være spesielt uheldig om fremmede arter 
spres til strandsonen, eller til kantsonen langs vassdrag. Det er derfor utarbeidet prosedyrer for 
hvordan masser med fremmede arter skal håndteres i anleggsfasen. Det bør gjennomføres en ny 
kartlegging før oppstart av anleggsarbeidene, da utbredelsen av fremmede plantearter kan ha 
endret seg frem til da. 

Vilt: 

Naturforholdene i dagsonene er relativt varierte med skog, kantsoner og landbrukspåvirkede arealer. 
Under eget feltarbeid i juni 2020 ble det registrert en rekke spurvefugler, sangere, gjøk, havørn og 
ravn. Ved fjordene opptrer arter knyttet til det marine miljøet, slik som måker og ender. Vadere opptrer 
på den langgrunne stranda ved Beskelandsfjorden, et stykke nord for planområdet. Myrområdene 
over tunneltraseene antas også å være leveområder for ender og vadefugl. Det er pr. nå ikke 
registrert arealer innenfor planområdet som har spesiell verdi for fagområde fugl. 

Både elg og rådyr ble observert på jordene i dagsonene ved Beskelandsfjorden og Roan. Det ble 
også observert spor i terrenget etter begge artene. Både skogområdene, kantsoner mot dyrkamark 
og langs vassdrag er attraktive beiteområder.  

Arter som rev og grevling observeres også jevnlig. De andre pattedyr artene som er vanlige i 
regionen, som for eksempel oter, forventes også å opptre i området. Oter er hovedsakelig knyttet til 
det marine miljøet, men kan gå opp i fiskeførende vassdrag på næringssøk. Arten har status som 
sårbar (VU) på rødlista, men har hatt en god bestandsutvikling i denne delen av Norge. 

Vannmiljø: 
Veien vil krysse to bekker. Dette er Fjordabekken, som renner ut i Beskelandsfjorden, og en navnløs 
bekk som renner ut i Hellfjorden. Bare Fjordabekken er sjøørretførende. Den anadrome strekningen 
strekker seg opp til eksisterende fylkesvei, hvor en terskel danner vandringshinder for videre 
oppgang. Bekken ser imidlertid ut til å ha egnet fiskehabitat på en 300-400 m lang strekning 
oppstrøms vandringshinderet. Den navnløse bekken har en kort, potensiell fiskeførende strekning 
oppstrøms dagens fylkesvei. 

Prestelva vil være resipient for tunnelvaskevannet på Roansida. Elva har moderat økologisk tilstand. 
Vurderingen er basert på vannkvalitets- og ungfiskundersøkelser gjennomført i 2013 (Bergan 2014). 
I nedre del renner elva gjennom kulturlandskapet, og vannkvaliteten blir derfor noe påvirket av 
jordbruksaktivitet. I tillegg er det noe påvirkning fra spredte avløp.  

Korsen (2004) anslo at sjøørret kan gå ca. 2,5 km opp i vassdraget. Dette er imidlertid ikke verifisert. 
Skildringen av elva er i det videre basert på fiskeundersøkelsen gjennomført av Bergan i 2013. Nedre 
del av Prestelva, nedstrøms dagens fylkesvei, består av gode oppvekstområder for eldre ungfisk. 
Forekomst av årsyngel viser også at det foregår noe gyting her. Oppstrøms fylkesveien er elva delvis 
kanalisert og utrettet gjennom dyrkamarka. Det ble imidlertid fanget en del fisk på strekningen. Der 
elva går naturlig, oppstrøms den kanaliserte strekningen, er det i Bergan (2014) vurdert til å være 
svært viktige gyte- og oppvekstområder for sjøørret. Det konkluderes med at Prestelva er en svært 
godt egnet sjøørretbekk. 

Det er ikke registrert elvemusling (VU-sårbar) i denne delen av kommunen. Det er imidlertid grunn til 
å tro at ål (VU) kan gå opp i Prestelva. Vassdraget antas ikke å være et viktig leveområde for arten 
da det ikke ligger vatn som er lett tilgjengelige for ål i nedbørfeltet. 

Vurderinger mht. Vannforskriftens §4 og §12 er gjort som en del av ROS-analysen (uønsket hendelse 
nr. 14) og i kap. 9.3. Ved videre kartlegging som skal gjennomføres sommeren 2021 vil det blir utført 
elektronisk fiske og det blir tatt vannprøver i de ulike bekkene som krysser planområdet (dagsonene). 
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Virkninger av tiltaket: 

Naturtyper: 
Etablering av veianlegget vil føre til arealbeslag i områder som i dag er dekket av naturlig vegetasjon. 
Dette vil være noe negativt for det biologiske mangfoldet i området. I områdene som er undersøkt ble 
det ikke avdekket viktige naturtyper (etter DN-håndbok 13). Det kan imidlertid ikke utelukkes at 
naturtyper som anses som viktige etter NiN2-systemet blir berørt.  

Det foreslås å legge til rette for naturlig revegetering på områder med midlertidige arealbeslag og 
massedeponier, slik at den stedegne vegetasjonen kan reetableres etter at veien er ferdigstilt.  

Fremmede arter: 
I forbindelse med masseforflytning, er det en risiko for at fremmede, uønskede plantearter spres til 
naturområder. Det vil for eksempel være spesielt uheldig enkelte av de registrerte artene spres til 
strandsonen eller kantsonen langs vassdrag. Det skal derfor gjøres tiltak for å hindre spredning 
dersom masser infisert med hagelupin, slireknearter eller rynkerose skal flyttes på.  

Vilt: 
I anleggsfasen vil støy fra sprengning og anleggsmaskiner, samt menneskelig tilstedeværelse kunne 
få en skremmeeffekt på enkelte arter slik at de skyr området. Det forventes at dette har kun midlertidig 
virkning.  

Den nye traseen for fv. 6312 vil gå tvers gjennom områder som i dag har forholdsvis stor viltaktivitet, 
og hvor viltet kan ferdes uten hindring. Dette gjelder først og fremst for dagsonene ved 
Beskelandsfjorden og Roan. Den nye veien vil ikke utgjøre en direkte fysisk barriere for trekkende 
vilt. Ny veitrasé vil i stor grad gå i tunnel, og dette kan i utgangspunktet gi færre viltpåkjørsler. En ny 
situasjon som oppstår med den nye veien, er imidlertid risikoen som vil oppstå rett ved 
tunnelmunningene. Her må det forventes trekkende vilt, og disse vil komme raskt på bilistene som 
har dårlig sikt i disse områdene. Et aktuelt avbøtende tiltak, kan derfor være å sette opp viltgjerder 
ved tunnelmunningene. 

Bygging av den nye veien vil redusere leveområdene for fugl som lever i skogsområdene. Det er 
imidlertid store naturområder med lignende kvaliteter rundt planområdet som ikke blir berørt. Tiltaket 
forventes derfor ikke i nevneverdig grad å medføre reduksjon i antall arter og/eller individer.  

Vannmiljø: 
Den navnløse bekken i Hellfjorden vil bli lagt i rør under den nye fylkesveien på strekingen som 
potensielt kan være leveområde for fisk. Dette vil i så fall redusere bekkens verdi for fisk. Det 
forutsettes at røret legges med så lite helling at det ikke etableres et nytt vandringshinder for fisk. 

Tiltaket vil føre til omlegging av Fjordabekken på en kort strekning oppstrøms anadrom stekning. 
Bekken planlegges lagt i rør gjennom en fylling under den nye veien. For å unngå at den danner 
hinder for fiskevandring, er det viktig at prinsippene i Pulg m.fl. (2017) og Statens vegvesens rapport 
«Frie fiskeveger» (2015) følges. Disse prinsippene må også følges dersom stikkrenna på 
eksisterende fylkesvei byttes ut. Fjerning av vandringshinderet på eksisterende vei kan potensielt 
fordoble den anadrome strekningen i vassdraget i forhold til dagens situasjon.   

Anleggsarbeidet vil medføre fare for økt partikkelbelastning i den navnløse bekken i Hellfjorden og 
Fjordabekken. Dette kan være skadelig for bunndyr. Økt sedimentering kan tette hulrommene som 
utgjør skjul for fisk og gjøre bekkene dårligere egnet. Ved høy vannføring vil slike sedimenter vaskes 
ut. Drift av bunndyr fra strekningene oppstrøms berørt område vil bidra til at bunndyrsamfunnene 
raskt vil bli restituert. 

Avrenning fra massedeponiet i dagsonen i Beskelandsfjorden kan være uheldig i forhold til livet i 
Fjordabekken. Det forutsettes derfor at det etableres en filtergrøft el. i nerkant av deponiet. 



 

 
Fv. 6312 Hellfjord - Roan N-PL-01 Planbeskrivelse 35 

 
 

Prestelva ligger utenfor planområdet, men vil bli indirekte berørt ved at tunnelvaskevannet fra 
Hestmarkheitunnelen ledes hit. Tunnelvaskevannet skal renses i et sedimenteringsanlegg med 
sandfilter før det slippes ut i elva. Dersom grenseverdiene gitt i tillatelsen fra Statsforvalteren 
overholdes, er det ikke grunn til å tro at utslipp av renset tunnelvaskevann vil påvirke vannkvaliteten 
i så stort omfang at det vil ha konsekvenser for dyrelivet i Prestelva.  

Generelt sett er fjordene en bedre egnet resipient enn bekkene. Utslipp av overflatevann og 
tunnelvaskevann bør derfor slippes til saltvann, der dette lar seg gjøre. 

Drøfting av Naturmangfoldloven §§ 8 - 12  

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget): Kunnskapen om naturmangfold er foreløpig basert på 
feltregistreringer i deler av planområdet. Det er i tillegg innhentet informasjon fra relevante 
databaser, litteratur og myndigheter. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 
tilgjengelig kunnskap ansees å være oppfylt for deler av området. Det vil bli gjennomført nye 
feltregistreringer av biologiske verdier sommeren 2021. Når disse feltregistreringene er gjennomført 
forventes det at kunnskapsgrunnlaget vil bli godt nok. 

§ 9 (føre-var prinsippet): dette prinsippet skal benyttes i tilfeller der det er tvil om konsekvensene 
av tiltaket for miljø. Kunnskapsgrunnlaget forventes å bli godt nok etter de supplerende 
feltregistreringene (sommeren 2021). I dette prosjektet er det vurdert som lite sannsynlig at det kan 
oppstår store, uforutsette skader på naturmiljø. Med dette som grunnlag kommer føre-var- 
prinsippet ikke til anvendelse. 

§ 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning): I henhold til naturmangfoldloven § 10 skal 
det gjøres en vurdering av tiltakets bidrag til den samlede belastningen på forekomster av verdifulle 
naturtyper, rødlistede arter og annen sårbar natur. Det skal vurderes om den samlede belastningen 
av det planlagte tiltaket, og øvrige eksisterende eller planlagte inngrep i området, vil påvirke 
tilstanden og bestandsutviklingen til disse artene/naturtypene i vesentlig grad. 

Deler av planområdet er ikke kartlagt med hensyn til naturtyper. Det er derfor knyttet noe usikkerhet 
til om naturtyper som anses som spesielt verdifulle (jf. NiN 2.0) blir berørt. En ny vurdering av 
samlet belastning på naturtyper vil bli gjennomført etter at supplerende naturtypekartlegging er 
gjennomført, sommeren 2021. 

De fleste av registrerte fugl og pattedyr er vanlig forekommende arter, med gode bestander lokalt 
og nasjonalt. Tiltaket vil i liten grad øke den samla belastningen for disse.  

Tiltakene vil medføre noe påvirkning på vassdragsnaturen lokalt i området. Vassdrag er generelt 
under press i regionen og i landet ellers. Tiltaket vil imidlertid kunne bli positivt for sjøørret dersom 
vandringshinderet for anadrom fisk i Fjordabekken fjernes. Tiltaket vil i så fall ikke øke den samlede 
belastningen på sjøørret. 

§ 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver): Eventuelle kostnader som 
skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av vegprosjektet, og skal dekkes av 
tiltakshaveren. I byggefasen skal det utarbeides en ytre miljøplan (YM-plan) og rigg- og 
marksikringsplan som skal vise prinsipper for håndtering av overskuddsmasser (inkl. masser infisert 
av fremmede arter) og revegetering og istandsetting av terreng, prinsipper for etablering av 
fiskevandringsvennlige kulverter, samt andre avbøtende tiltak i forhold til biologisk mangfold.  

§ 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) Ved valg av metode og teknikker for 
gjennomføring, skal det tas hensyn til miljø. Metodene som skal benyttes vil bli ytterligere beskrevet 
i ytre miljøplanen (utarbeides på byggeplannivå).  
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10.2 Kulturminner og kulturmiljø  

Det finnes ikke kjente kulturminner innenfor planområdet eller i nærheten av planområdet. Det 
finnes SEFAK-registrerte bygninger ved planområdet, men ingen av disse vil bli berørt av tiltaket.  

Trøndelag fylkeskommunene har gitt følgende innspill til kulturminner ved varsel om planoppstart 
(vedlegg 4): 

Nyre tids kulturminner: 

Øygårdan, Fjorden gbnr. 160/1 og Nordenget/Buloa representerer delvis brattlendte fjordbygder 
med intakt kulturmiljø. Kulturlandskapet består av historisk gårdsbebyggelse, delvis Sefrak registrert 
i et tradisjonelt jordbrukslandskap med stor tidsdybde (arkeologi). Det er ikke direkte konflikt med 
historiske bevaringsverdige kulturminner (historiske bygninger), men det intakte landskapsbildet vil 
bli utsatt for fysiske og visuelle inngrep. Planen bør ivareta best mulig at inngrep, særskilt 
tunnelåpningene og massedeponering, hensyntar det visuelle aspektet og opplevelsesverdien i det 
lokale kulturlandskapet. 

 

Eldre tids kulturminner: 

Det er stor sannsynlighet for at det planlagte tiltaket vil kunne komme i konflikt med hittil ukjente 
automatisk fredete kulturminner. Ved tunnelinnslaget til Hellfjordtunnelen ble det i 2016 funnet en 
flintkjerne. Dette funnstedet ligger inne som et ikke-fredet funnsted, Askeladden id 223609. Ellers er 
det kjent flere gravminner fra bronsealder/jernalder, steinalderlokaliteter og kjente funnsteder fra 
forskjellige perioder rundt Roan.  

Før vi kan gi uttalelse må det dermed foretas en arkeologisk registrering av planområdet for å 
avklare forholdet til automatisk fredete kulturminner. Registreringen kan kun utføres på barmark, 
uten tele og med tilfredsstillende lysforhold. Kommunen kan ikke vedta reguleringsplanen før 
forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart og en endelig uttalelse foreligger.  

Det skal utføres en flateregistrering våren 2021. Dette vil sannsynligvis blir gjennomført mens 
planforslaget ligger til høring. Håndtering av evt. arkeologiske funn er ivaretatt i planbestemmelsene 
og i kulturminneloven. 

Når det gjelder nyere tids kulturminner er selve veganlegget og det inngrepet det gir beskrevet i 
kap. 9.2 og landskapsbildet/landskapstiltakstilpasning beskrevet i kap. 10.3 

10.3 Landskapsbildet og landskapstilpasning 

I det nasjonale referansesystemet for landskap er Norge delt inn i 45 landskaps-
regioner. Planområdet ligger i landskapsregion nr. 24 «Kystbygdene på Nordmøre og i Trøndelag» 
vist i figur 29.  
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Planområdet ligger i overgangen mellom «kyst-hei-område» og ei markant kystlinje. «Heiområdet» 
er preget av slake, runde former, selv om det på enkelte steder kan være mer kupert. Bebyggelsen 
ligger langs strandflatene i dalbygdene som er lokalisert i innerst i Hellfjorden, Besklandsfjorden og 
Berfjorden. Bebyggelsen gjenspeiler den historiske bruken av området med kombinasjonen av 
jordbruk/fiske. 

 

Dagens fv. 6312 binder dalbygdene i området sammen. I selve dalbygdene er vegen lagt inn i det 
stigende terrenget bak kystlinjen (se figur 30). Mellom dalene er vegen lagt i dagen i et krevende 
fjellterreng. Det krevende terrenget har sannsynligvis bidratt til den vegstandarden og linjeføringen 
som er beskrevet i kap. 9.1. 

 
Figur 30: Dagens fv. 6312 innerst i Beskelandsfjorden: Kilde: Google maps 

Ny fv. 6312 vil fortsatt binde dalbygdene sammen, men dette vil foregå litt lengre sør i dalførene. 
Inngrepene ved portalområdene og ved deponi vil være omfattende, men det er i et begrenset 
område med en meget kort vegstrekning i dagen mellom tunnelene.  

Virkninger/avbøtende tiltak: 
Hellfjord 

Nyveien planlegges i dagen i en kort strekning fra den forlater dagens fv.6312 og før den treffer 
tunnelportalen. Grunnforhold i oppløpet til tunnelen består hovedsakelig av løsmasser. Det må 

Figur 29: Landskapsregionen Fosen 
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legges vekt på en naturlig arrondering av sideterreng og revegetering for å gjøre inngrepet minst 
synlig over tid og dermed minimalisere både nær- og fjernvirkning av anlegget. 

Beskelandsfjord 

Vegstrekningen mellom tunnelene som ligger i dagen er meget kort, men det er kupert og må 
krysse 2 bekker gjennom dalen.  

Nyvegen går på tvers av kulturlandskapet og deler/fragmenterer dalen i to. Dette påvirker 
nærvirkning av landskapet, men tiltaket har mindre betydning for fjernvirkning da synlighet vil være 
begrenset utenfra og anlegget ligger godt skjermet inn i det mektige landskapet.  

Ny lokalveg ligger på fylling hvor den treffer ny fv. 6312. Arealet mellom lokalveg og fylkesveg fylles 
opp med tunnelsteinmasser. Bruken av dette arealet er ikke endelig bestemt, men det reguleres inn 
adkomst fra lokalvegen slik at det kan utformes med noen benker og bord, samt mindre opphold. 
Arealet kan også vurderes til plassering av teknisk bygg. Areal som ikke benyttes må arronderes og 
revegeteres på en naturlig måte. 

Sidebekken til Fjordabekken må legges om og sammenkobles med Fjordabekken, før den krysser 
ny fv. 6312. Se kap. 9.4. Bekken reguleres med en bredde på 3 m. Dette for å gjøre det mulig å gi 
bekken en naturlig utforming med variasjon mellom brede og smale partier, samt stillegående 
vann/kulper og raskere vann/stryk, som tillater etablering av en generøs randsone. Sideterreng må 
utformes naturlig med avrundede topper/kanter og revegeteres med stedlig vegetasjon.  

Massedeponiet i Beskelandsfjorden reguleres med et forholdsvis stort areal og volum. Det vil 
sannsynligvis være delvis synlig fra deler av eksisterende fv. 6312 (se figur 24), samt for turgåere i 
området. Størrelsen av deponiet påvirker både nær-og fjernvirkning av landskapsbildet.  

Siden kulturminner og naturtyper ikke er kartlagt i deponiområdet reguleres et større område enn 
det som er nødvendig. Størrelsen på det regulerte området gir dermed gode muligheter for en 
optimal utforming, og vil kunne tilpasses lokale forhold når disse er bedre kartlagt. Dette må også 
ses i sammenheng med synlighet utenfra. Endelig arealbehov vurderes i byggefasen, men det er 
intensjonen at massene skal legges så kompakt som mulig, og ikke beslaglegge hele området, eller 
et større areal enn nødvendig. Det kan vurderes om massene skal plasseres lengst ned i området, 
eller lengre inn i dalen. 

For å redusere nærvirkning utformes deponiet med en skråning med helning på ca 1:3 ned mot 
dalen og ny fv. 6312. Skråningen revegeteres slik at et eventuelt uttak av stein på et senere 
tidspunkt vil ligge skjult bak den revegeterte skråningen, og ikke vil være synlig fra ny fv. 6312. Med 
videre fokus på utforming vil både nær- og fjernvirkning av deponiet kunne reduseres vesentlig. 

Roan 

På Roan siden ligger ny fv 6312 i et åpent kulturlandskap. Vegen bryter i liten grad med 
eksisterende landskapskarakter, og inngrepet i landskapet er begrenset, annet enn at ny veg 
krysser og beslaglegger et jordbruksareal før den går inn i tunnel. Det antas at tunnelen kan 
utformes med kort portal uten behov for store landskapstilpasninger. Selv om portalen danner et 
synlig inngrep i landskapet har den en relativt lite synlig fjernvirkning.  
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10.4 Nærmiljø, friluftsliv og rekreasjon 

Ut.no har registrert en sti i planområdet som 
har fått navnet «Fjelltur til havs i Roan: 
Nordfjellet – Voliheia – Høgbakkeheia – 
Roan». Denne stien er vist i figur 31. 

Det er også registrert flere turstier tilknyttet 
Nordfjellet. Disse krysser ikke planområdet, 
men ligger inntil planområdet.  

Som beskrevet i kap. 9.2 vil dagens veg 
mellom Hellfjord og Roan bli privat. Dermed 
må turgåere som skal benytte «Fjelltur til havs i 
Roan» parkere bilen i Bekselandsfjorden eller 
Hellfjorden og gå opp langs dagens fv. til 
startpunktet mellom disse fjordarmene. 
Konsekvensen av dette er at selve turen blir 
ca. 1 km lengre. 

 

 

10.5 Barn og unges interesser 

Figur 32 viser at de som vil bli direkte berørt av omlegging av ny fv. 6312 stort sett er bosatt ved 
Beskelandsfjorden og i Roan (Fjorden, Buavika, Beskeland og Moen/Austmoen (i Roan)). 

 

Figur 31: «Fjelltur til havs i Roan». Kilde: ut.no 

Figur 32: Oversikt over antall bosatte i eller ved planområdet. Forslag til planavgrensning er vist med stipla linje. Tallene er 
fra 2019. Kilde: SSB/GISLINK 
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Bortsett fra turstiene beskrevet i kap. 10.4 er det lite aktivitet i eller ved planområdet som er knyttet 
til barn og unge. Den nærmeste barnehagen ligger i Roan sentrum og den nærmeste skolen; Sør 
Roan skole ligger nærmere Hongsand (se figur 33). Oversikten over bosatte i figur 32 viser også at 
det er svært få bosatte langs dagens veg og i planområdet generelt.  

Skolegrensa går ved Sumstad. De som bor på Sumstad går på Brandsfjord skole, mens de som bor 
på den andre siden av Sumstad-Hellfjordtunnelen hører til Sør-Roan sin skolekrets. Det betyr at alle 
som bor i/ved planområdet tilhører Sør-Roan skolekrets og det er behov for å opprettholde 
skoleskyss fra Fjorden og Beskeland. 

Tiltaket vil bedre forholdene for 
barn- og unge. De får en tryggere 
skoleveg med buss og større 
forutsigbarhet mht. 
framkommeligheten på 
skolevegen.  

 

 

 

 
Figur 33: Sør-Roan skole er vist med 
svart/blått tegn. Tusseladden barnehage 
er vist med oransje symbol. Kilde: Gislink 

 

10.6 Støyberegninger 

Støyberegningene er utført av Brekke og Strand og er vist i vedlegg nr. 7. 

Virkninger av støy: 
Ingen bebyggelse vil være støyutsatt (Lden ≥ 55 dB) fra ny Fv. 6312 mellom Hellfjord – Roan i eller 
ved planområdet. Ny vei vil flytte trafikk fra eksisterende vei til tunneler slik at bebyggelse langs 
eksisterende vei får redusert støynivåene betraktelig.  

Støy i anleggsfasen: 
For å oppnåtilfredsstillende miljøforhold i anleggsfasen skal støygrenser som angitt i 
Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T1442/2016, 
legges til grunn. 

Grenseverdiene fra retningslinjen T-1442 for luftoverført bygg- og anleggsstøy er vist i Tabell 1. 
Grenseverdiene for dag og kveld skjerpes når anleggsperioden overstiger 6 uker. 

 
Tabell 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.  

Bygningstype Støykrav dagtid  
(LpAeq 12h 07-19) 

Støykrav kveld (LpAeq4h 19-23), eller 
søn-/helligdag (LpAeq16h 07-23) 

Støykrav natt  
(LpAeq 8h 23-07) 

Boliger, fritidsboliger 65 60 45 

Skole, barnehage 60 i brukstid 
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Anleggsperiodens lengde Grenseverdiene for dag og kveld i tabellen ovenfor skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker 0 dB 
Fra 7 uker til og med 6 mndr.  3 dB 
Mer enn 6 mndr.  5 dB 

 

Plan for beskyttelse av omgivelsene mot støy og andre ulemper i bygge- og anleggsfasen skal 
være utarbeidet før anleggsstart. Planen skal redegjøre for trafikkavvikling, massetransport, 
driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støvdemping og støyforhold.  

Nødvendige beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes.  

10.7 Forurenset grunn 

I Beskelandsfjorden ligger det et slamdeponi utenfor planområdet. Dette er et kommunalt deponi 
som ikke lengre er i bruk og skal fjernes av Åfjord kommune, de har per dags dato ingen konkret 
plan for gjennomføring av dette. 

Det er lite sannsynlig av dette slamdeponiet vil gi uheldige virkninger i Fjordabekken ved 
gjennomføring av anlegget.  

11 Massehåndtering  

Det er utført mengdeberegninger som omfatter vegstrekningen innenfor reguleringsplanen. 
Mengdeberegningen angir jordmasser, bergmasser og fylling. I tabell 2 er mengdene er angitt i 
prosjekterte faste masser (fm3) og prosjekterte anbrakte masser (am3). 
Tabell 2: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet.  

Massetype Mengde  

Jordmasser (total mengde) 55 000 fm3 

Faste bergmasser, fjellskjæring (total mengde) 15 000 fm3 

Total mengde bergmasser til vegfylling 20 000 am3 

Total mengde bergmasser fra tunnel 160 000 fm3 

Overskuddsmasser til deponi 350 000 am3 

12 Risiko, sårbarhet og sikkerhet – ROS analyse 

Det er gjennomført en risikovurdering (ROS-analyse) av veganlegget iht. Direktoratet for 
samfunnssikkerhet sin temaveileder «Samfunnssikkerhet i arealplanlegging» (vedlegg 5).  

Siden det ikke er utarbeidet en ytre miljøplan på reguleringsplan-nivå er det valgt å ta med «ikke 
prissatte tema», eller ytre-miljø-tema i ROS-analysen. 

Følgende uønskede hendelser er registrert mht. samfunnssikkerhet: 

Farer i driftsfasen: 

• Fare for jord- og flomskred 
• Fare for steinsprang/steinskred, nedfall fra skjæring 
• Fare for snøskred 
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• Fare for flom i bekk  
• Fare for kvikkleireskred 
• Trafikksikkerhet – særlige forhold som bør vurderes i en TS-revisjon 
• Viltpåkjørsel 

Farer i anleggsfasen: 

• Steinsprut og rystelser ved sprengning  
• Anleggstrafikk og massetransport på offentlig veg 
• Arbeid under og nært inntil høyspent 

Farer mht. miljø: 

• Inngrep i nærheten av verneområde 
• Fare for å påvirke naturtyper 
• Fare for spredning av fremmede arter 
• Fare for forurensing av sjø og vassdrag 
• Fare for å påvirke automatisk fredede kulturminner 

I risikoevalueringen er mulige farer drøftet, og det er foreslått løsninger for årsaksreduserende eller 
skadereduserende tiltak. 
Risiko er vurdert i følgende tre kategorier: 

  Lav risiko Hendelser med lav sannsynlighet og små konsekvenser, tiltak kan vurderes 

  Middels risiko Tiltak bør vurderes 
  Høy risiko Hendelser med høy sannsynlighet og store konsekvenser, tiltak skal vurderes 

 
Det er ingen av de avdekte mulige farene som er vurdert til å ha «Høy risiko». De fleste mulige 
avdekte farene er vurdert til å ha «middels risiko».   
 
Risikovurderingene tilsier at prosjektet har lav til middels risiko. Ytterligere kartlegging av naturmiljø 
og kulturminner skal utføres i 2021og kan medfører at det må gjøres endringer i planforslaget før 
endelig vedtak.  

13 Gjennomføring av planen 

13.1 Trafikkavvikling i anleggsfasen 

Anleggsgjennomføringen vil i særlig grad kunne påvirke trafikksikkerhet, landbruksdrift og miljø. De 
tiltak som beskrives er føringer som skal sikre at de berørte områdene blir ivaretatt. 

Det er et mål at trafikken ikke skal hindres mer enn nødvendig i forbindelse med gjennomføring av 
tiltaket. Vegen skal i størst mulig grad være åpen for trafikk i hele anleggsperioden. I anleggsfasen 
må det likevel regnes med noe stenging og restriksjoner i trafikkavvikling på eksisterende veg, men 
det tilstrebes at et kjørefelt holdes åpent så langt det er sikkerhetsmessig forsvarlig og mulig. Både 
regulering med trafikklys og endret kjøremønster kan bli benyttet. Med hensyn på trafikkavviklingen 
vil sikkerheten alltid bli vurdert foran fremkommelighet, det antas derfor kortere perioder med 
stenging av vegen i forbindelse med sprengningsarbeider.  

Det finnes ikke omkjøringsmuligheter forbi planområdet. Ved behov kan ambulansehelikopter kan 
benyttes ved behov.  

Det kan også vurderes helgestenging, nattestenging, stenging på dagtid utenom tidspunkt for 
rutegående trafikk og utenom perioder med mye trafikk. Dette kan være aktuelt i forbindelse med 
spesielt krevende arbeidsoperasjoner, tilknytning mellom nye vegstrekninger og eksisterende veg. 
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Stengningsregime har stor betydning for sikkerhet i anleggsperioden, for gjennomføring av og for 
fremdrift i arbeidet.  

13.2 Massetransport og rekkefølge ved gjennomføring 

I anleggsfasen vil det være en betydelig transport av masser i forbindelse med driving av tunnelene. 
Fordelene ved å unngå massetransport på veg ble brukt som en av flere elementer ved vurdering 
av ulike deponiområder i kap. 6. Ved driving av begge tunnelene og lagring av stein i deponiområde 
i Beskelandsfjorden vil det være lite belastning i forbindelse med massetransport på offentlig veg 
under anleggsarbeidet.  

13.3 Dokumentasjon før anleggsgjennomføring 

Før anleggsarbeidet starter skal det gjennomføres tilstandsregistrering av bebyggelse som kan 
påvirkes av tiltaket. Omfanget vurderes av geotekniker, ingeniørgeolog og anleggsledelse i 
forbindelse med byggeplanleggingen.  

13.4 Ytre miljøplan (YM-plan) for byggefasen 

En Ytre Miljøplan (YM-plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan 
disse skal håndteres. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i 
lover og forskrifter. Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en 
oppsummering/ vedlegg til sluttkontrakt.  

YM-planen blir utarbeidet i forbindelse med byggeplanleggingen og ROS-analysen i vedlegg 5 kan 
benyttes som et utgangspunkt for dette arbeidet.  

Reguleringsplanen omtaler tema som skal detaljeres i YM-planen. Planen skal beskrive 
ansvarsforhold, miljøkrav, risiko, forebyggende og avbøtende miljøtiltak i bygge- og anleggsfasen 
for følgende tema:  

Støy, vibrasjoner, forurensning av jord, vann og luft, landskap, naturressurser, naturmiljø, 
kulturmiljø, dyrkamark, energiforbruk, materialvalg og avfallshåndtering.  

14 Grunnerverv og berørte eiendommer 

14.1 Grunnerverv 

Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er 
nødvendige for gjennomføring av tiltaket. Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. 
Dersom minnelige forhandlinger ikke fører fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved 
ekspropriasjon (tvungen avståelse) med hjemmel i veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens 
kapittel 16 – jfr. § 12-4. Ved ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.  

Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkfromål. I 
samferdselsanlegg inngår kjøreveg, gang- og sykkelveg, fortau, kollektivformål og annen veggrunn. 
Midlertidig anlegg- og riggområde erverves ikke, men kan disponeres av Trøndelag fylkeskommune 
i anleggsperioden. Skader og tap som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.  

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre til at 
areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt formålsgrense. 
Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra tillatelse/planens 
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formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget, men at avviket ikke bør 
overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.  

Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til 
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få matrikkeført ny 
eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik kan foretas uten noen 
endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring i reguleringsplanen etter PBL. 
§ 12-14 andre ledd.  

14.2 Berørte eiendommer 

Følgende eiendommer blir berørt av tiltaket:  

gardsnr bruksnr   
165 27   
165 187   
165 12   
165 28   
165 18   
165 38   
165 164   
165 135   
165 162   
158 2   
165 10   
165 20   
158 9   
158 7   
158 8   
158 1   
183 28   
183 21   
165 8   
160 3   
160 7   
160 1   

15 Vedlegg 
1. Varsel om planoppstart, datert 08.02.2021 
2. Referat fra oppstartsmøte med Åfjord kommune, datert 15.10.2019 
3. Protokoll og møteinnkallelse fra 1 gangs behandling av reguleringsplanen i Åfjord 

kommune, datert 18.08.2020 
4. Sammendrag av innspill til planoppstart og Trøndelag fylkeskommune sine kommentarer til 

innspillene 
5. ROS-analyse  
6. Teknisk plan inkludert støysonekart 
7. Notat R-ST-01, Fv. 6312 Hellfjord – Roan, reguleringsplan. Støyfaglig utredning, Brekke & 

Strand Akustikk, dater 29.04.2021 
8. NGI Ingeniørgeologisk rapport, Dokumentnr. 201960951-03-R, datert 19.10.2020 
9. NGI Geoteknisk rapport, Dokumentnr. 20190951-02-R, datert 26.10.2020 
10. Vianova N-VA-01(Beregning dimensjonerende vannføring i bekker og overvannssystemer), 

datert 27.04.2021 

 



 

Postadresse: Fylkets hus, Postboks 2560, 7735 Steinkjer  

Telefon: 74 17 40 00 | Epost: postmottak@trondelagfylke.no| Org.nr: 817 920 632 
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