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Forord 
Grong kommune og Statens vegvesen står ansvarlig for utarbeidelsen av Kommunedelplan med 
Konsekvensutredning for Harran. 

Det er utarbeidet eget planprogram, datert juni 2005, for Kommunedelplan med Konsekvensutredning. 
Planprogrammet ble vedtatt i Grong kommunestyre 10. november 2005. 

Formålet med kommunedelplanen er å fastlegge trasé for E6 gjennom Harran sentrum og arealbruk ellers i 
området. 

Formålet med en konsekvensutredning er i følge plan – og bygningslovens § 33-1: 

Å klargjøre virkningen av tiltak som kan ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser og 
samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse virkninger blir tatt i betraktning under 
planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket kan 
gjennomføres. 

Kommunedelplan med Konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring til berørte 
myndigheter og interesseorganisasjoner. Det vil bli avholdt offentlig møte om kommunedelplanen med 
konsekvensutredningen tidlig i høringsperioden. Formålet er å sikre: 

• at Kommunedelplan med konsekvensutredning besvarer planprogrammet og er i samsvar med 
forskrifter og retningslinjer. 

• at det er tatt hensyn til alle beslutningsrelevante forhold. 

• en åpen planleggingsprosess som gir myndigheter, organisasjoner, berørte parter og interessenter 
mulighet til medvirkning og påvirkning i prosessen. 

• et best mulig beslutningsgrunnlag for videre planlegging. 

Alle kan komme med uttalelser til Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Uttalelser sendes til: 

Grong kommune 
Postboks 162 
Grong 

De som har spørsmål til Kommunedelplan med Konsekvensutredning kan rette dette til  

• Statens vegvesen v/Helgar Sætermo, e-post: helgar.satermo@vegvesen.no, tlf.: 74 12 25 41 

• Grong kommune v/Roger Lona, e-post: roger.lona@grong.kommune.no,  
tlf.: 74 31 21 00. 
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Sammendrag  

 Bakgrunn 
Grong kommune og Statens vegvesen har satt i gang arbeid for utarbeidelse av Kommunedelplan 
for Harran. Dette gjøres i hovedsak for å fastlegge plassering av ny bru over Namsen som 
erstatning for Nes bru med tilstøtende veg. Det er da også naturlig å finne framtidig trasé for E6 
forbi/gjennom Harran sentrum og tilkobling til tidligere utbedret E6-parsell nord for Nes bru. 

Målet er å velge den alternative vegtraseen som sikrer god fremkommelighet og trafikksikkerhet 
samtidig som miljøulemper fra vegtrafikk reduseres og løsningene fremmer god samfunnsmessig 
ressursutnyttelse og arealbruk. 

I forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2015 er det foreslått 110 mill. kr. i statsmidler til 
utbygging av prosjektet i Nasjonal transportplan.  

 Alternativer 
Konsekvensutredningen har blitt gjennomført for de fire alternativene beskrevet i vedtatt 
planprogram. Alternativene er vurdert ut fra metodikken i Håndbok 140. 

Alternativene er omtalt som 1, 2, 2B og 7. En utfyllende beskrivelse av alternativene finnes i 
kapittel 3.2. På neste side vises et oversiktskart over de alternative vegtraseene. 

Et femte alternativ, 1B, er utredet i etterkant av de fire andre. Dette alternativet kom opp som følge 
av at alternativ 1, som det mest aktuelle, gikk gjennom et verdifullt område for naturmiljø. 
Alternativ 1B og 1 er på store deler av strekningen sammenfallende. Alternativ 1B er utredet 
separat , og utredningen er gjengitt i kapitlet 6. Alternativ 1B er ikke vurdert sammen med de 
andre alternativene i kapittel 1. – 5. På Figur 0-1 på neste side er alternativ 1B vist sammen med 
de fire andre alternativene. 
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Figur 0-1: Oversiktskart som viser de fire alternativene samt alternativ 1B som er utredet i etterkant.  
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Felles for alle alternativene er at sør for Harran planlegges vegen å følge eksisterende trasé fra 
nedre Fiskumfoss til øvre Fiskumfoss. Det skal etableres gang - og sykkelveg på vestsiden av 
vegen på denne strekningen, parallelt med vegen. Etter bro over Fiskumelva følger alternativene 
ulike traseer. 

Alternativ 0 er et sammenlikningsalternativ som de andre alternativenes konsekvenser blir vurdert i 
forhold til. 

 Konsekvenser 
De ikke - prissatte konsekvensene er omtalt i kapitlene 4.3 – 4.11. De prissatte konsekvensene er 
omtalt i kapittel 4.12 /Vedlegg 1. 

 Landskapsbilde  
Alternativ 1 følger eksisterende E6 gjennom Harran sentrum. Det forutsettes gjennomført tiltak i 
forbindelse med E6 gjennom sentrum som vil ha positiv innvirkning på landskapsbildet og 
opplevelsen av sentrum. Nord for sentrum vil traseen gå over Stormyra og i ny bru over Namsen 
nord for Nes bru. Vegføringen over Stormyra representerer lite/ intet omfang mht landskapsbilde. 

Vegfyllinger på vestsida av Namsen og store inngrep i leirbakkene på østsida vil imidlertid være 
betydelige terrenginngrep i det åpne elvelandskapet, og fyllingen på vestsiden av elva vil skape 
visuell barriere for bebyggelsen på nordsiden av Nes bru. Vegen vil føres inn i en kløft på østsida, 
med skjæringer på begge sider, noe som representerer store terrenginngrep og gir en uheldig 
reiseopplevelse sett fra vegen. 

Ny bru over Namsen vil ha stor visuell konsekvens for landskapsbildet.  

Samlet vurdering: Liten til middels negativ konsekvens. 

Alternativ 2 vil like nord for Harran Camping bli lagt på elvekanten langs Namsen fram til 
eksisterende E6 nord for Harran skole. Den sørlige delen av strekningen blir liggende i åpne, 
dyrkede arealer med relativt små inngrep i terrenget.  

På et parti mot Namsen vil alternativ 2 passere gjennom et lavtliggende våtmarksområde. 
Terrenginngrepene vil være lite eksponert for tettstedet/ omgivelsene. Mht reiseopplevelse vil 
denne delen av traseen være positiv, da en fra vegen vil få visuell kontakt med elva. 

Nord for sentrum vil traseen følge samme løp som alternativ 1. 

Samlet vurdering: Middels negativ konsekvens. 

Alternativ 2B vil like nord for Harran kirke bli lagt over de åpne, dyrkede arealene på østsida av 
sentrumsbebyggelsen. Traseèn vil ikke medføre vesentlige terrenginngrep, men trasèen vil være 
godt synlig fra boligområdet i lia like vest for sentrum. Opplevelsen av tettstedet og omgivelsene 
på den åpne flaten blir forringet ved at veganlegget vil dominere og splitte flaten. Traseen vil 
forstyrre sammenhengen i kulturlandskapet.  

Nord for sentrum vil traseen følge samme løp som alternativ 1 og 2. 

Samlet vurdering: Middels til stor negativ konsekvens. 

Alternativ 7 er sammenfallende med alt. 1 fra sør og gjennom sentrum.  

Like nord for Harran skole blir alternativ 7 lagt ut i arealet mellom dagens E6 og Namsen. Dette 
medfører ny bru like sør for dagens Nes bru. Den nye brua vil ligge diagonalt over Namsen og bli 
lengre enn ny bru som er vist i øvrige alternativer.  

Som for de andre alternativene vil også dette alternativet medføre betydelige inngrep i leirbakkene 
på østsida av Namsen. Det vil trolig være mulig å få til en ensidig skjæring, på østsiden av elva, 
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noe som kan gi en bedre tilpasning til terrenget enn de øvrige alternativene. Mht reiseopplevelse gir 
denne traseen god kontakt med elva og elverommet sett fra vegen. 

Samlet vurdering: Middels til liten negativ konsekvens. 

 Kulturminne/kulturmiljø:  

Tiltaket berører ingen kjente automatisk fredede eller vedtaksfredede kulturminner direkte for noen 
alternativ. Det er stor tetthet av automatisk fredede kulturminner og potensialet for funn i 
vegtraseen er vurdert til middels stort potensial for alle alternativer. For nyere tids kulturminner er 
det alternativ 2 som er mest uheldig.   

Alternativ 1 vurderes å ikke ha noen konsekvenser for Våningshuset Stornesset, Harran kirke og 
våningshus Moa eller stabbur/sommerstue/vedbu på Nes.  

Samlet vurderes alternativet til å ha ubetydelig/ingen konsekvens. 

Alternativ 2 medfører riving av Våningshuset Stornesset. Det vil bli nærføring på sørsiden av 
kirken. Kirken vil bli innebygget av vegtekniske anlegg på flere sider. Kirken vil på den annen side 
markere innkjøringen til Harran sentrum sterkere enn i dagens situasjon.  

Alternativet gir ingen innvirkning på Våningshuset Moa eller stabbur/sommerstue/vedbu på Nes. 
Samlet vurdering gir middels (til stor) negativ konsekvens. 

Alternativ 2B gir lite/intet omfang for Våningshuset Stornesset, Harran kirke eller 
stabbur/sommerstue/vedbu på Nes. Når det gjelder Våningshuset Moa gir alternativet ingen direkte 
omfang og konsekvens for selve bygningsmiljøet. Innmark i nærområdet vil bli dominert av 
vegtekniske anlegg noe som kan være  uheldig for forståelsen av bygningsmiljøets opprinnelige 
miljøsammenheng (bygninger/ innmark).  

Samlet gir alternativet ubetydelig konsekvens. 

Alternativ 7 gir lite/intet omfang for Våningshuset Stornesset, Harran kirke eller Våningshuset 
Moa. Atkomst og utsyn vil bli endret for stabbur/sommerstue/vedbu på Nes ved at ny bru kommer 
nærmere bebyggelsen.  

Dette vurderes som intet/ ubetydelig til lite negativt omfang og ingen/ ubetydelig konsekvens for 
kulturminne/ kulturmiljøet her. 

Samlet vurderes alternativ 2 og 2B som de minst heldige alternativene for deltema kulturminner og 
kulturmiljø. Alternativ 1 og alternativ 7 kommer best ut, og vurderes å være tilnærmet likeverdige 
for deltema kulturminner og kulturmiljø. 

 Naturmiljø:  
Selv om planområdet for ny E6 i hovedsak omfatter jordbruksarealer og bebygde områder, er det 
registrert flere lokaliteter av verdi for biologisk mangfold. Namsen, Nesåa, Moamyra/Stormyra og 
enkelte restarealer av kystregnskog utgjør de viktigste delområdene. I tillegg er flere lokalt viktige 
områder for hekkende fugl registrert. 

Dyre- og plantelivet i området vil kunne påvirkes gjennom bl.a. arealbeslag, forurensning i 
anleggs- og driftsfasen, drenering/endrede grunnvannsforhold, samt støy. Under er det gjort en kort 
oppsummering av hvert alternativ: 

Alternativ 1 vil berøre seks lokalt viktige lokaliteter for fugl, to viktige naturtyper, 
Stormyra/Moamyra (viktig – B) og en ravine med kystregnskog (svært viktig – A), samt krysse 
Namsen, som er et viktig vassdrag med bl.a. en relikt forekomst av laks. Alternativet vil medføre at 
Stormyra / Moamyra og ravinen like NØ for myra får ødelagt mye av sine kvaliteter, mens Namsen 
og Nesåa i liten grad vil berøres. Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens (---). 
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Alternativ 2 vil berøre syv lokalt viktige områder for fugl, medføre inngrep og økt støy i kantsona 
langs Namsen og krysse Stormyra / Moamyra (viktig - B) og ravina med kystregnskog vest for 
Bruheim (svært viktig - A). Konsekvensene er i stor grad som alt. 1, men justert noe opp som følge 
av inngrep i kantsona langs Namsen. Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens (---). 

Alternativ 2B gir konsekvenser i stor grad som for alt. 2, men Namsen og kantsona langs 
vassdraget berøres kun ved kryssingen nord for Nes bru. Konsekvensene er vurdert som marginalt 
mindre enn alt. 2 og marginalt større enn alt. 1. Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens (---). 

Alternativ 7 vil, med unntak av noen få lokalt viktige områder for fugl og kryssingen av Namsen, 
ikke berøre viktige forekomster for biologisk mangfold. Alternativet vurderes som det klart beste ut 
fra hensynet til biologisk mangfold. Samlet vurdering: Ubetydelig til liten negativ konsekvens. 

 Nærmiljø og friluftsliv: 

Med unntak av Namsen er det ingen store, sammenhengende friluftsområder innenfor 
influensområdet. Det er imidlertid en rekke viktige nærmiljøområder og servicetilbud i og rundt 
Harran sentrum. Under er det kort oppsummert hvordan de ulike alternativene vil påvirke 
lokalsamfunnet generelt, og mulighetene for friluftsliv og nærmiljøaktiviteter på Harran. 

Alternativ 1 gjennom Harran sentrum vil være positivt med tanke på opprettholdelsen av 
næringslivet og servicetilbudet i bygda, og vil redusere støybelastningen i sentrum noe som følge 
av lavere fartsgrense. I tillegg vil bygging av gang-/sykkelveg mellom Nedre Fiskumfoss og Harran 
sentrum bedre trafikksikkerheten for de som ferdes til fots.  

Alternativ 1 og 7 er imidlertid vurdert som de minst gunstige alternativene for skole, SFO og 
barnehage på Harran. En omlegging av E6 utenfor sentrum vil redusere støybelastningen og bedre 
trafikksikkerheten i området rundt skolen. Her vil man imidlertid også kunne oppnå en vesentlig 
forbedring for gående og syklende gjennom de tiltakene som allerede ligger inne som en del av 
prosjektplanen (miljøgate med fartsgrense 40 km/t). 

Totalt sett vurderes alternativ 1 å ha en positiv virkning på friluftsliv og nærmiljø sammenlignet 
med dagens situasjon. Samlet vurdering: Middels positiv konsekvens   

Alternativ 2 vurderes som det minst gunstige alternativet med tanke på friluftsliv og nærmiljø. 
Dette skyldes bl.a. nærføringen til Namsen og kantsonen langs vassdraget, barrierevirkningen i 
forhold til vassdragets tilgjengelighet, at Harran camping (som legger premissene for aktiviteten i 
idrettslaget) blir sterkt berørt og kanskje må legge ned driften, og at næringslivet ellers vil miste 
svært mye av kundegrunnlaget sitt. Dette vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for 
lokalmiljøet, selv om støy- og trafikale forhold isolert sett vil bli forbedret. Samlet vurdering: 
middels negativ konsekvens. 

Alternativ 2b vil i liten grad endre kundegrunnlaget for Harran camping og bensinstasjonen i 
området, men vil kunne føre til en betydelig reduksjon i kundegrunnlaget til de bedriftene som 
ligger lenger NØ i Harran sentrum. Dette vil kunne få vesentlige negative konsekvenser for 
lokalmiljøet.  

Avstanden til Namsen og kantsonen langs vassdraget er fortsatt såpass stor at dette området i liten 
grad blir berørt rent fysisk av utbyggingen. Tilgjengeligheten til Namsen vil imidlertid kunne bli 
dårligere som følge av at alt. 2 planlegges med en fartsgrense på 80 km/t.  

Alternativet vil imidlertid bedre trafikksikkerheten i sentrum og føre til redusert støybelastning, noe 
som teller i positiv retning. Forbedringen er imidlertid såpass liten i forhold til alt. 1 med miljøgate 
og fartsgrense på 40 km/t, at dette alternativet totalt sett vurderes å ha liten til middels negativ 
konsekvens. Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens . 

Alternativ 7 gir ingen vesentlig forskjell i forhold til alternativ 1, men alt. 7 vurderes som noe 
bedre siden man unngår nærføring til skolens og barnehagens lekeområde ved Stormyra og 
bebyggelsen på Bruheim og Rønningen. Samlet vurdering: Middels til stor positiv konsekvens. 
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 Landbruk:  
I området mellom Fiskum og Nordre Nes er det fem driftsenheter med husdyr og to som driver med 
kornproduksjon. Det er til sammen 1180 dekar dyrket mark i området, og jordarealene 
kjennetegnes av gode driftsforhold, god arrondering og godt jordsmonn. Harran er også et viktig 
område for skogbruk, selv om aktiviteten pr i dag er lav. Området har, som resten av landet, 
gjennomgått store strukturendringer de siste ti årene, og denne utviklingen forventes å fortsette. 
Konsekvensene knyttet til de fire trasèalternativene er oppsummert under: 

Alternativ 1 berører tre større landbrukseiendommer. Alternativet vil medføre noe arealbeslag av 
fulldyrket mark og noe beite på Rønningen/Bruheim og Nordre Nes, mens de produktive 
skogsarealene blir lite berørt. Med tanke på jordbruksarealenes arrondering og fremtidige 
driftsforhold er dette det minst konfliktfylte alternativet, men alternativet beslaglegger mer dyrket 
mark enn alternativ 7 og kommer derfor noe dårligere ut.  

Samlet vurdering: Middels negativ konsekvens. 

Alternativ 2 er det mest omfattende alternativet med tanke på arealbeslag av dyrket mark. 
Alternativet berører de store og velarronderte jordbruksarealene ved Storregnet og Moa, 
Rønningen/ Bruheim og Nordre Nes. De store, produktive skogarealene blir i liten grad berørt. 
Alternativ 2 vil i tillegg avskjære syv større gårdsbruk. Slik eiendomsgrensene er, vil gårdene bli 
delt opp på en uheldig måte og få betydelig dårligere arrondering enn i dag. Mye dyrket mark vil 
bli avskåret fra gårdsbebyggelsen og makebytte vil i liten grad kunne bedre på dette.  

Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens. 

Alternativ 2B innebærer noe mindre arealbeslag enn alternativ 2, men fortsatt vesentlig mer enn 
alternativ 1 og 7. I tillegg vil dette alternativet, på lik linje med alternativ 2, medføre en betydelig 
dårligere arrondering av jordbruksarealene og med det forverrede driftsforhold på gårdsbrukene 
som berøres. Alternativet er totalt sett marginalt bedre enn alternativ 2, og vurderes å ha stor 
negativ konsekvens for landbruket i området.  

Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens. 

Alternativ 7 berører fire større landbrukseiendommer. Forslaget vil berøre eiendommene på en 
negativ måte i forhold til arealbeslag og dårlig arrondering av restarealer. For to av eiendommene 
vil dette bli spesielt uheldig i forhold til at tunet vil ligge på en side av E6 og dyrka mark på den 
andre. Dette problemet vil ikke kunne løses med makebytte.  

Alternativet vurderes likevel som det klart beste som følge av at det innebærer minst arealbeslag av 
dyrka mark og produktiv skog.  

Samlet vurdering: Liten til middels negativ konsekvens. 

 Støy 
Støy er hovedsakelig behandlet under de prissatte konsekvensene. Beregninger av prissatte 
konsekvenser er gjennomført med EFFEKT 6.05. Beregning av støy og lokal luftforurensning er 
gjort i VSTØY/VLUFT 4.6. Se kapittel 4.12/vedlegg 1 Prissatte konsekvenser. 

I alle alternativene kan støysituasjonen bli bedre enn i dag fordi alternativ 1 og 7 forutsetter lavere 
fart og alternativ 2 og 2B forutsetter at gjennomgangstrafikken går utenom sentrum. 

 Barrierevirkninger 
Alternativ 1 og 7 medfører redusert hastighet og miljøgateutforming i sentrum. Dette vil redusere 
barrierevirkningen av E6 i Harran sentrum. God utforming og lav hastighet i hele sentrumsområdet 
med tydelige kryssinger for fotgjengere vil kunne gjøre at vegen - i motsetning til i dag -  vil virke 
samlende i sentrum.  
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Alternativ 2 og 2B fører E6 utenfor sentrum. Dette vil redusere barrierevirkningen av vegen i 
Harran sentrum. En god utforming av vegen gjennom vil kunne gjøre at vegen virker samlende i 
sentrum som for alternativ 1 og 7. E6 utenfor sentrum vil imidlertid virke som en barriere fordi den 
gir dårligere tilgjengelighet til sentrum. Vegen vil bli en barriere mellom sentrum/ bebyggelsen og 
elva, noe som er negativt.  

Alternativ 1, 2 og 2B vil gi en visuell barrierevirkning for boligbebyggelsen på vestsiden av elva 
nord for Nes bru, da vegen vil gå på en høy fylling rett sør for denne bebyggelsen. 

På grunn av forutsatte tiltak i sentrum vurderes barriereeffekten av vegen å være minst i alternativ 1 
og 7. 

 Næringsliv 
For Harran sentrum og næringslivet er E6 en livsnerve som skaper arbeidsplasser og gir inntekter 
til lokalsamfunnet. En omlegging av E6 utenfor sentrum vil medføre at Harran blir liggende i en 
"bakevje". Dette vil trolig medføre en betydelig reduksjon i inntektsgrunnlaget til både 
bygdesentralen, bensinstasjonen, kafeen, butikken og de to campingplassene. Selv om en 
omlegging vil kunne bedre de trafikale forholdene og redusere støybelastningen i sentrum, vil 
effektene for lokalsamfunnet være klart negative.  

Alternativ 1 og 7 er derfor positive i forhold til deltema næringsliv. 

Samlet vurderes alternativ 1 og 7 å ha middels positiv konsekvens. 

Alternativ 2 og 2B gir mest uheldig virkning i forhold til dette tema. Alternativ 2B vil med sin 
nærhet til sentrum være bedre enn alternativ 2. 

Samlet vurderes alternativ 2 til å ha stor negativ konsekvens. 

Alternativ 2B har middels negativ konsekvens. 

Felles for alle alternativer er bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende som 
følge av ny gang-/sykkelvei mellom Fiskum og Harran sentrum. 

 Sikkerhets og beredskapsmessige forhold 
Tidligere grunnundersøkelser (sonderinger) har påvist kvikkleire innenfor planområdet. Dette 
gjelder et område ved Harran oppvekstsenter (barneskole, SFO og barnehage) og et område ved 
Nordre Nes. Senere prøvetaking (Rapport VD –1052 A) viser imidlertid at området ved Nordre Nes 
ikke har kvikkleire i massene som berøres av inngrep. 

På vestsida av Namsen – hvor alt. 1, 2 og 2B er foreslått på en 4-6 m høy fylling ut mot ny bru – er 
det påvist kvikkleire i grunnen. Kvikkleira ligger på kote 75-80 som er  noe høyere enn 
elvebunnen.   

Store fyllinger og skjæringer i tilknytning til kvikkleireforekomstene anses som ugunstig. 

De spesielle utfordringene som den massive fyllingen medfører av teknisk og økonomisk karakter 
anses ikke å være av særlig stor betydning. 

I alle alternativer vil utbygger sørge for at faren for utforkjøringer og dermed forurensning av 
Namsen blir minimalisert. 

Samlet vurderes alternativ 1, 2 og 2B å ha liten negativ konsekvens, mens alternativ 7 vurderes å 
ha liten positiv konsekvens. 
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Prissatte konsekvenser 
Tabell 0-1 viser virkning for noen sentrale parametere. Samlet oversikt over 
kostnadskomponentene er vist i Tabell 0-2.  

Tabell 0-1: Sammenstilling av sentrale kontrollparametere for prissatte konsekvenser. 

Alternativ Komponenter 1 2 2B 7 
Redusert gjennomkjøringslengde (m) 45 -365 -155 295
Redusert gjennomkjøringstid (sek) 37 55 52 47
Endret trafikkarbeid (1000 kjtkm/år)* 33 -369 -177 220

Endring i antall kjøretøykilometer i åpningsåret (2012). Positive tall betyr redusert trafikkarbeid. 

Tabell 0-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser (nåverdi i mill. 2006-kr). 

Alternativ Komponenter 1 2 2B 7 
Trafikant- og transportbrukernytte 20 4 14 40
Budsjettvirkning -118 -145 -131 -161
Ulykker 14 7 9 16
Støy og luftforurensning 0 1 0 1
Restverdi 14 18 16 18
Skattekostnad -24 -29 -26 -32
Netto nytte -94 -145 -119 -118
Netto nytte pr. budsjettkrone -0,8 -1,0 -0,9 -0,7

Prissatte konsekvenser - Sammenstilling
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Figur 0-2: Sammenstilling av prissatte konsekvenser. 

Tabell 0-1 viser at alternativene 2 og 2B har en betydelig lengre kjørelengde for gjennomgående 
trasé enn alternativene 1 og 7. I tillegg vil trafikk til/fra Harran sentrum få lengre kjøreruter i 
alternativ 2 og 2B, da det kun er tilknytning til ny veg sør for sentrum. Dette fører til at 
trafikkarbeidet og dermed kjøretøykostnadene øker for disse alternativene. 
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Alle alternativene gir totalt reduserte tidskostnader, men nytten av den raskeste ruta (alternativ 2) 
reduseres av økt kjøretid til/fra Harran sentrum. 

Netto nytte er størst for alternativ 1. Alternativ 2B og alternativ 7 er omtrent jevne, mens alternativ 
2 har lavest netto nytte. Brukostnadene (både investeringer og vedlikehold) gjør at alternativ 7 ikke 
får høyest netto nytte, selv om det gir størst reduksjon i trafikant- og transportbrukekostnader samt 
ulykkeskostnader. 

Prissatte konsekvenser for alternativ 1B er gjengitt i vedlegg 2. 

 Oppsummering 
Tabell 0-3: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. I tabellen er alle alternativ tatt med. Dette gjelder 
også 1B som er beskrevet i kapittel 6. Røde farger indikerer negativ konsekvens, mens blå farger angir 
positive konsekvenser. (RGB-farge i henhold til Håndbok 140) 

Tema Alt 1 Alt 1B Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Landskap -- -- -- --/ --- -/-- 

Kulturminne og 
kulturmiljø 0 0 -- 0/- 0 

Naturmiljø --- -/-- --- --- 0/- 

Nærmiljø og friluftsliv ++ ++ -- - ++/+++ 

Landbruk -- -/-- --- --- -/-- 

Næringsliv ++ ++ --- -- ++ 

Sikkerhet og 
beredskap - - - - + 

I første fase av utredningen er alternativ 1, 2, 2B og 7 utredet. Utredningen er gjengitt i kapittel 4. 
Alternativ 1B er utredet i kapittel 6. 

Blant disse fem alternativ utpeker alternativ 7 seg som det mest positive ut fra ikke-prissatte tema 
med alternativ 1B som en god nummer to. Alternativ 1, 2 og 2B har betydelige negative 
konsekvenser, og disse anbefales ikke. 

Beregning av prissatte konsekvenser viser at alternativ 1 og 1B er de mest positive. Alternativ 2B 
og 7 er omtrent jevne, mens alternativ 2 er mest ugunstig. 

 Tiltakshavers anbefaling 
Underveis i arbeidet med konsekvensutredningen har det i møter i arbeidsgruppa for prosjektet 
kommet fram at innsigelser må forventes til både alternativ 2 og 2B, og senest til alternativ 1. Dette 
gjenspeiles i hvordan de ikke prissatte konsekvensene er vektlagt og oppsummert i tabell 0-3.  

Alternativ 7 utpeker seg som det mest positive ut fra ikke prissatte konsekvenser, men alternativ 1B 
er også høyst akseptabelt. Investeringskostnader for alternativ 7 er anslått til 151 mill. kr, mens 
alternativ 1B er anslått til 118 mill. kr. I tillegg til å ha lavest investeringskostnad er alternativ 1B 
best samfunnsøkonomisk med høyest netto nytte.  

Vurdert ut fra prissatte og ikke prissatte konsekvenser anbefaler Statens vegvesen at alternativ 1B 
legges til grunn for videre planlegging av ny E6 i kommunedelplanen. Utslagsgivende for valget er 
kostnadsforskjellen mellom alternativene.    
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 Kommunedelplan 
Planarbeidet 

Arbeidet med kommunedelplan for Harran har pågått i en periode på nesten ett år.  

Kommunedelplanen er et resultat av samarbeid mellom kommunen, Statens Vegvesen og 
konsulent. Arbeidet har primært vært knyttet til utredning og valg av vegtrase for E6 gjennom/ 
forbi sentrum. Vegens framtidige trase er avgjørende for den videre utvikling av tettstedet Harran 
og for utvikling av de nære omgivelsene til E6 nord og sør for sentrum. Alternative vegtraseer samt 
konsekvenser av traseene for ulike deltema er belyst i tidligere kapitler.  

Arealbruk har også vært et viktig tema i arbeidet, og diskutert i møter mellom styringsgruppe og 
konsulent. Multiconsult AS utarbeidet i våren 2006 en skisse til plankart med forslag til arealbruk. 
Dette forslaget ble diskutert i styringsgruppen den 10.mai. Kommunen har arbeidet videre med å 
klarlegge den ønskede arealbruk i planområdet, og planforslaget er bearbeidet  etter innspill fra 
kommunen. Anbefalt vegtrase, alternativ 1b, er innarbeidet i planen etter årsskiftet 2006/2007. 

Iht forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav b skal kommunedelplaner der det angis 
områder for utbyggingsformål utredes. Iht forskriftens kapittel III §8 skal planforslag med 
konsekvensutredning for overordnede planer gjøre rede for planarbeidet og beskrive antatte 
virkninger av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer, samt hvilke alternativer som er 
vurdert, jfr vedlegg II, kolonne A. Oppbyggingen av dette kapittelet følger oversikten i kolonne A 
så langt dette er funnet utredningsrelevant. Det vil her si at de forhold/ tema som berøres pga 
endring i forhold til dagens arealbruk utredes nedenfor, men bare i den utstrekning dette ikke er 
beskrevet i foregående kapitler (se konsekvensutredning av vegalternativ 1b).  

Alternativer som er vurdert her er dagens arealbruk (referansesituasjonen) og foreliggende forslag 
til arealbruk. 

Hovedformål/ intensjoner vedrørende arealbruk 

Hovedformål med kommunedelplanen for Harran har vært å klargjøre framtidig trase for E6 samt å 
fastlegge premissene for en god og langsiktig arealbruk i Harran.  

Det foreligger ikke behov for vesentlige endringer i arealbruken i Harran eller nye 
arealbruksstrategier med den valgte E6-traseen. Anbefalt trase representerer videreføring av dagens 
linje gjennom sentrum. Følgende intensjoner skal gjelde vedrørende framtidig arealbruk og 
utvikling i Harran: 

• Nye næringsarealer i Harran bør konsentreres til arealene nede på flaten i tilknytning til 
eksisterende næringsarealer ved E6. Arealene inn mot E6 bør bebygges først, deretter 
arealene på flaten mot øst.  

• E6 gjennom sentrum skal utformes som en sentrumsgate/ miljøgate med redusert hastighet. 
Kryssingspunkter for fotgjengere må markeres tydelig.  

• Ved etablering av boliger nær E6 må støyforhold utredes og evt avbøtende tiltak 
iverksettes i form av fasadetiltak. Støyskjermer skal ikke etableres mot E6 i sentrum. 

• Dagens vegstoppanlegg/ rasteplass bør relokaliseres til området øst for E6, bak 
næringsbebyggelsen, i tilknytning til denne. Arealet mot E6 som i dag er rasteplass 
omdisponeres til næringsareal. 

• Friområde mellom boligområder, oppvekstsenter og næringsarealer representerer en unik 
ressurs. Arealet bør ikke beskjæres ved utbygging.  

• Næringsområdet ved jernbanen utvides/ forskyves nordøstover ved behov for utvidelse.  

• Geotekniske undersøkelser må utføres for all utbygging i området på grunn av mulig 
forekomst av kvikke leirmasser. 
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I planområdet er det en rekke mindre reguleringsplaner som gjelder. Foreslått arealbruk i 
kommunedelplanen medfører følgende endringer i forhold til gjeldende regulering: 

• Nytt forretningsområde øst for E6 (9,4 daa tidl. LNF). Det forutsettes at eksisterende 
infrastruktur kan benyttes for å betjene området. 

• Arealet på det sentrale friområdet i Harran (lysløype) økes ved å redusere/ forskyve dagens 
regulerte industriområde ved jernbanen Friområdet (inkl dagens idrettsanlegg) blir da på 
totalt ca 147,2 daa. 

• Dagens regulerte industriområde ved jernbanen reduseres fra ca 45 daa til ca 20,4 daa. Ved 
behov for utvidelse av industriområdet etableres nytt industriområde på ca 17,9 daa 
mellom jernbanen og Stormyra (tidl. LNF). Det vurderes ikke å bli vesentlige endringer 
mtp trafikk i forhold til dagens regulering. 

• Vegstoppanlegg / forretning  (3,6 daa, tidl. LNF) 

• Friområde øst for boligområde ved Fiskumelva på 15 daa. På grunn av vanskelige 
grunnforhold bør det ikke etableres boliger lenger vest her, slik det har vært planer om 
tidligere. 

• Nytt boligområde vest for Fiskumfjellvegen (9,04 daa tidl. LNF). Området kan f. eks gi 
plass for ca 10 eneboliger. Boligene blir synlig i skråningen, men de landskapsmessige 
konsekvensene vurderes å være mindre vesentlige og utredes derfor ikke. Det forutsettes at 
eksisterende infrastruktur kan benyttes for å betjene området. Geotekniske forhold må 
vurderes ifm utbygging, jfr bestemmelsene i kommunedelplanen. 

• Kraftanlegg Øvre og Nedre Fiskumfoss er lagt inn som annet byggeområde. 

• Utvidelse av campingområde til også  å omfatte arealer på 21,9 daa sør for Fiskumelva, til 
sammen blir området 47,6 daa (LNF før og nå) 

Disse endringene medfører at totalt ca 40 daa jordbruksarealer av ulik kvalitet omdisponeres til 
byggeområde. Omdisponering av tidligere regulert (men hittil ikke utbygget) boligområde og 
industriområde gir ca 39 daa nytt friområde. 

Konsekvenser av planforslaget 

Virkningen av planen for følgende tema er utredet:  

• Naturressurser , herunder jord- og skogbruk, ferskvannsressurser og georessurser 

• Friluftsliv og nærmiljøaktiviteter (Stormyra)  

• Naturmiljø (flora og fauna)  

Konsekvenser for øvrige tema som nevnes i forskriftens vedlegg II vurderes å være tilstrekkelig 
dekket i tidligere kapitler (vegutredningen) eller blir ikke vesentlig berørt av planen. 

For naturressurser vil tapene av jord- og skogarealer ved en endring av kommunedeplanen være 
svært marginale i forhold til de totale jord- og skogressursene i området. En samlet vurdering tilsier 
ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-). 

Når det gjelder friluftsliv og nærmiljøaktiviteter så er det ikke påvist vesentlige negative 
konsekvenser som følge av endringene i kommunedelplanen. Etableringen av friområder tilsier at 
kommunedelplanen vil ha middels positiv konsekvens (++) med tanke på friluftsliv og 
nærmiljøaktiviteter. 
Det eksisterende industriområdet ved jernbanen er foreslått forlenget mot øst (på sørsiden av 
jernbanelinja). I dette området er det påvist en svært viktig natutype – kystgranskog – hvor det i 
tillegg til arter som lungenever, skrubbenever og randkvistlav også ble påvist rødlistede og sårbare 
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arter som trådragg (rødlistet - VU) og råteflak (tidl. rødlistet - DM). Med tanke på Naturmiljø 
(flora og fauna) vurderes dette inngrepet å ha stor negativ konsekvens (---) for denne lokaliteten.  
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1. Innledning  

1.1 Bakgrunn for prosjektet 
Grong kommune og Statens vegvesen har satt i gang arbeid for utarbeidelse av Kommunedelplan 
for Harran. 

Kommunedelplan med Konsekvensutredning utarbeides i hovedsak for å fastlegge plassering av ny 
bru over Namsen som erstatning for Nes bru med tilstøtende veg. Det er da også naturlig å finne 
framtidig trasé for E6 forbi/gjennom Harran sentrum og tilkobling til tidligere utbedret E6-parsell 
nord for Nes bru. 

Et kart over området er vist på Figur 1.1-1. Området strekker seg fra Nedre Fiskumfoss i sør til ca 1 
km nord for Nes bru i nord. I vest avgrenses planområdet av jernbanelinja og i øst av Namsen 
inklusive det areal øst for Namsen som er nødvendig for vurdering av alternativet som delvis går på 
østsiden av Namsen. 

 

Figur 1.1-1: Oversiktskart over området. 
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Figur 1.1-2: Nes bru. 

1.2 Mål 
Målet med Kommunedelplanen med tilhørende Konsekvensutredning er: 

Fastlegge plassering av ny bru over Namsen som erstatning for Nes bru med tilstøtende veg.  

Planlegge en ny E6 mellom Bjørbekken og Nes bru i Grong Kommune. Velge den alternative 
vegtraseen som sikrer god fremkommelighet og trafikksikkerhet samtidig som miljøulemper fra 
vegtrafikk reduseres og løsningene fremmer god samfunnsmessig ressursutnyttelse og arealbruk. 

Felles mål og planforutsetninger ble vedtatt med Planprogrammet av Grong kommune høsten 2005. 

1.3 Planprosess 
Formålet med en konsekvensutredning er i forhold til plan- og bygningslovens § 33.1: 

Å klargjøre virkninger av tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser eller 
samfunn. Konsekvensutredningen skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under 
planlegging av tiltak og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket skal 
gjennomføres. 

Plan- og bygningslovens kap. VII-a med forskrifter inneholder for øvrig bestemmelser om hvilke 
tiltak som skal konsekvensutredes, hvordan en slik prosess skal gjennomføres og krav til innhold. 

Konsekvensutredningen utarbeides med grunnlag i fastsatt planprogram. Planprogrammet ble 
vedtatt i Grong kommune høsten 2005. Konsekvensutredningen skal gjøre rede for tiltaket med 
aktuelle alternativer og konsekvenser knyttet til miljø, naturressurser og samfunn.  

En konsekvensutredning skal inneholde anbefaling med hensyn til valg av prinsippløsninger for 
vegtrasé. Formell godkjenning av vegtrasé skjer gjennom politisk vedtak. 

Kommunedelplan skal inneholde plankart som viser forslag til arealbruk innenfor planområdet. 
Etter at det er fattet vedtak på en trasé, vil valgt vegtrasé bli innarbeidet på kommunedelplan-
/kommuneplankart. Gjennom tilhørende planbestemmelser og retningslinjer kan det videre 
fastsettes plankrav og eventuelle vilkår mht. gjennomføringen. 

Arbeidet med Kommunedelplan og Konsekvensutredning har gått parallelt, og er fremstilt samlet i 
dette dokument for planbehandling. 

Det endelige forslaget til vegtrasé blir gitt ut fra anbefaling i Konsekvensutredning og fremstilt i 
Kommunedelplan. Valget er tatt i samarbeid med styringsgruppa for Kommunedelplan Harran, 
Grong kommune og Statens Vegvesen. 
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Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut på høring vinteren 2007. 

Endelig vedtak på kommunedelplan med konsekvensutredning ventes vinteren/våren 2007. 

Arbeidet med reguleringsplan starter opp i 2007. 

1.4 Organisering av utredningsarbeidet 
Statens vegvesen og Grong kommune står samlet om utarbeidelse av Kommunedelplan med 
Konsekvensutredning. På bakgrunn av åpen konkurranse ble MULTICONSULT valgt som 
konsulent. 

Det er etablert flere arenaer for samarbeid og medvirkning: 

• Det er oppnevnt en arbeidsgruppe som består av representanter fra Grong kommune, 
Fylkesmannen, Fylkeskommunen og Statens Vegvesen. Denne gruppa har hatt jevnlige 
møter under hele planprosessen, og den er ansvarlig for å kvalitetssikre utredningsarbeidet. 

• En politisk styringsgruppe er oppnevnt i forbindelse med planarbeidet. 

• En egen kostnadsgruppe er satt sammen i forbindelse med kostnadsberegning av de 
alternative traseene. 

• Virkningsgruppe  

• Kommunedelplangruppe 

Det er avholdt et åpent informasjonsmøte den 21. juni 2006 i forbindelse med arbeidet med 
Kommunedelplan og Konsekvensutredning. 

1.5 Finansiering  
I forslag til handlingsprogram for perioden 2010-2015 er det foreslått 110 mill. kr. i statsmidler til 
utbygging av prosjektet.  

Link til Nasjonal transportplan 
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2. Forholdet til annen planlegging  
Her er det tatt med en kortfattet oversikt over planer og retningslinjer som har betydning for 
tiltaket. 

2.1 Overordnede retningslinjer 
Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging gir nasjonale mål og 
retningslinjer. I målsettingen heter det blant annet: 

”Arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at det fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 
trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig bærekraftig 
perspektiv i planleggingen. Det skal legges vekt på å oppnå gode regionale helhetsløsninger på 
tvers av kommunegrensene.” 

Videre heter det: 
”Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til 
rette for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan 
begrenses. Det bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til 
daglige gjøremål og effektiv samordning mellom ulike transportmåter. Det bør tilstrebes klare 
grenser mellom bebygde områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. En bør søke å samle 
naturinngrep mest mulig.” 

Rikspolitisk retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen skal ivaretas i planlegging 
av det fysiske miljø.  

2.2 Verneplaner  
Det er ingen områder/arealer innenfor planområdet som er vernet i medhold av naturvernloven 
(landskapsvernområde, naturminne, naturreservat eller nasjonalpark), men Nesåa har status som 
varig verna vassdrag. Nesåa ble vernet gjennom "Supplering av verneplan for vassdrag" i februar 
2005. Det er utarbeidet egne Rikspolitiske Retningslinjer for verna vassdrag (RPR-VV) i 1993 som 
gir statlige føringer for forvaltning av disse vassdragene. I RPR-VV framgår det at det er viktig å 
unngå tekniske inngrep som kan redusere verneverdiene i slike vassdrag. 

2.3 Kommunale planer 
Kommuneplanens arealdel er fra 1995. Det er ikke tidligere utarbeidet kommunedelplan for 
Harran.  

Reguleringsplan for Harran sentrum er fra 1977 med flere endringer/utvidelser senere. Den siste i 
1997. 

2.4 Andre planer  
Det er i forbindelse med tidligere vegutredninger vurdert flere linjer for omlegging av E6 forbi 
Harran sentrum. De fleste av disse er foreslått utredet i kommunedelplanarbeidet. 
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3. Beskrivelse tiltaket 

3.1 Generelt  

3.1.1 Planprogram 
Planprogrammet, datert mai 2005, påpeker at eksisterende Nes bru er en flaskehals for trafikken 
langs E6. Nord for Nes bru er det en kort strekning med meget dårlig horisontalkurvatur på E6. Det 
har vært flere alvorlige ulykker, blant annet dødsulykker i området. Sør for Nes bru og gjennom 
Harran Sentrum er det randbebyggelse med tilhørende trafikk av myke trafikanter langs E6. 

I planprogrammet er de ulike tema som skal konsekvensvurderes listet opp, men det er ingen 
detaljert beskrivelse av hva som skal utredes innen hvert tema. 

Planprogrammet skisserer 6 ulike alternative traseer som mulige ”korridorer”. I behandlingen av 
planprogrammet ble det vedtatt at 4 alternativer skal utredes, alternativ 1, 2, 2B og 7. Nøyaktig 
linjeplassering blir en del av kommunedelplanen (kapittel 5). Traseen kan bli noe justert i 
påfølgende reguleringsplanprosess. 

Konsekvenser som skal vurderes: 

Prissatte konsekvenser: 

o Anleggskostnader, nøyaktighet +/- 25% 

o Samfunnsøkonomiske kostnader. Beregnes ved hjelp av programmet EFFEKT 

Ikke Prissatte konsekvenser 

o Landskapsbilde – Hvordan vegen påvirker landskap og landskapsformer 

o Kulturminner og kulturmiljø – Inngrep i kulturminner inklusiv fornminner 

o Naturmiljø – Virkning på vassdrag, dyre- og planteliv 

o Nærmiljø og friluftsliv 

o Landbruk 

o Støy 

o Barrierevirkning 

o Næringsliv 

o Sikkerhet og beredskap 

Videre skal tiltak langs eksisterende E6 vurderes: 

o Gang- og sykkelveg 

Under framtidige arealbehov skal vurderinger foretas i forhold til: 

o Trafikkområder (kommunale veger og gang – /sykkelveger – avkjørselsløsninger og 
trasévalg) 

o Allmennyttige formål (parkeringsareal og tilgjengelighet/tilrettelegging) 

o Byggeområder (arealbehov for boliger, forretningsformål og offentlig bebyggelse) 

o Friområder (park, friluft og tilgjengelighetsformål) 
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3.1.2 Dagens situasjon, arealbruk, vegstandard og trafikk 
Eksisterende Nes bru er en enfelt flaskehals for trafikken langs E6. Nord for Nes bru er det en kort 
strekning med meget dårlig horisontalkurvatur på E6. Det har vært flere alvorlige ulykker, også 
dødsulykker i området. Sør for Nes bru og gjennom Harran sentrum er det randbebyggelse med 
tilhørende trafikk av myke trafikanter langs E6. 

Trafikken langs E6 gjennom Harran kommune domineres av en stor andel tungtrafikk, 22 – 24 %. 
ÅDT (årsdøgntrafikk) ligger på 2300 kjøretøy totalt sør for sentrum og 2200 kjøretøy nord for 
sentrum. (Fremskrevet til 2022-tall). 

E6 har landevegsutforming gjennom sentrum.  

Harran sentrum strekker seg fra Harran camping/Fiskumelva i sør til skolen i nord. Handelssentrum 
er avgrenset til partiet ved samvirkelag/kafé. 

3.1.3 Metode 
Metodikken i Statens Vegvesens håndbok 140 skal benyttes i konsekvensutredningen. 

3.2 Alternativene  

 

Figur 3.2-1: Oversiktsfoto som viser de fire alternativene.  

Felles:  

Sør for Harran planlegges vegen å følge eksisterende trasé fra nedre Fiskumfoss til øvre 
Fiskumfoss. Det skal etableres gang- og sykkelveg på vestsiden av vegen på denne strekningen, 
parallelt med vegen. Etter bro over Fiskumelva følger alternativene ulike traseer. 

Utformingen av vegen baseres på fartsgrense 80 km/t nordfra og utenfor sentrum, 60 km/t generelt 
og 40 km/t ved to gangfeltkrysninger for alternativ som går gjennom sentrum. Sørover fra Harran 

Alt.1 

Alt. 2 
Alt. 2b 

Alt.7 
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camping til Nedre Fiskumfoss forutsettes ny gang-/sykkelveg langs eksisterende E6 som her har 
fartsgrense 70 km/t. 

Ny vegnormal er lagt til grunn for prosjekteteringen. 

I horisontalprofilet er det lagt til grunn minimum horisontalkurvatur med radius 350 i tilknytning til 
ny bru. For lengdeprofil er maks stigning for vertikalkurvatur 70 ‰. 

   

Figur 3.2-2: Dagens E6 sett nordover mellom Nedre og Øvre Fiskumfoss.       

Dette er et sammenlikningsalternativ som de andre alternativenes konsekvenser blir vurdert i 
forhold til. 

Alternativ 1: 

Alternativ 1 følger dagens trase for E6 gjennom Harran sentrum. Etter sentrumsbebyggelsen og like 
øst for skolen skrår vegen bort fra dagens trasé og går mot nord over Stormyra. Vegen går i en slak 
kurve og skjærer seg ned i brinken like nord for Stormyra, før den skrår østover og krysser Namsen 
med ny bru like nord for dagens Nes bru. På østsiden av Namsen skjærer den videre inn i mælen og 
møter dagens trase for E6 like øst for Nordre Nes. Alternativet medfører ikke riving av eksisterende 
bebyggelse. 

 

Figur 3.2-3: Traseen krysser over Stormyra 
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Figur 3.2-4: Traseen går bak bebyggelsen ved Nes bru (vist med pil) og krysser elva til høyre for bildeutsnittet.  

 

 

 

Alternativ 2: 

Ved bru over Fiskumelva skrår vegen østover bort fra dagens E6 trasé. Alternativet medfører riving 
av flere hytter på campingplassen sør for bensinstasjonen samt en eldre trønderlån. Atkomst fra ny 
E6 til sentrum må løses i dette området. 

Vegen går nede på flaten sør for kirka, skjærer inn i brinken like øst for kirka og følger videre 
Namsens kurvatur på flaten ved elvebredden. Den skjærer gjennom brinken vest for elva før den 
skrår mot nordøst, krysser dagens E6 trasé og følger videre trasealternativ 1 over Stormyra og 
videre fram til den møter dagens E6 like øst for Nordre Nes.  

 

Figur 3.2-5: Omtrentlig beliggenhet av trasé sør for Harran kirke 
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Figur 3.2-6: Traseen går videre ned på elvebrinken og følger elvas kurvatur nordover før den krysser E6 og 
følger trasé for alternativ 1. 
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Alternativ 2B: 

Alternativ 2B følger dagens E6 forbi kirka og skrår mot nordøst ved gården Storenget. Vegen skrår 
i en slak kurve over de store flatene med dyrket mark rett øst for sentrumsbebyggelsen. Like nord 
for skolen kommer traseen inn på alternativ 2 og følger samme trase som alterrnativ 1 og 2 over 
Stormyra og videre til den møter dagens E6 like øst for Nordre Nes. Alternativet medfører ikke 
riving av eksisterende bebyggelse. 

 

Figur 3.2-7: Traseen vil skrå over dyrkede områder midt på bildet, øst for sentrumsbebyggelsen (bak til høyre 
på bildet). 

Alternativ 7: 

Alternativ 7 følger dagens trase for E6 gjennom Harran sentrum. Etter sentrumsbebyggelsen og like 
øst for skolen skrår vegen bort fra dagens trase og går nordover langs Namsen. Sør for Nes bru 
etableres ny bro som skrår over Namsen i retning nordøst og som treffer bredden på den andre 
siden like ved dagens Nes bru. På østsiden av Namsen skjærer veien videre inn i mælen og møter 
dagens trase for E6 like øst for Nordre Nes. Alternativet medfører riving av fraflyttet bolig like sør 
for Namsen. 

 

Figur 3.2-8: Traseen vil skrå ned mot elva og krysse denne diagonalt mot nordøst like sør for Nes bru.   
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Figur 3.2-9: Kryssing ved Nes bru og videre gjennom mælen ved Nes bru 
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4. Konsekvenser 

4.1 Metode 
Metodikk for konsekvensvurderinger som er beskrevet i vegvesenets håndbok 140 
”Konsekvensanalyser”, er lagt til grunn for denne utredningen.  

Prissatte konsekvenser  

For prissatte konsekvenser er programmet EFFEKT 5 benyttet. EFFEKT5 beregner alternativenes 
Nettonytte og Nettonytte/Kostnadsforhold. Resultatet fra trafikkberegninger for de ulike 
alternativene leses inn i EFFEKT5, og Nettonytte beregnes. Nytten som beregnes er summen av 
nytten som oppnås på hele vegnettet som beregnes i trafikkmodellen. Med grunnlag i kostnader 
fastsatt i ANSLAG beregnes Nettonytte/Kostnadsforhold. 

Ikke prissatte konsekvenser 

Metodikken for de ikke - prissatte konsekvenser er bygget opp i tre trinn: 

• Verdier – der gis en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

• Omfanget – med dette menes en vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for 
de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne endringen. 

• Konsekvens - avveier mellom fordeler og ulemper et tiltak vil medføre 

Figur 4.1-1 er hentet fra håndbok 140 og kalles konsekvensvifta. Den viser forholdet mellom 
Verdi, Omfang og Konsekvens.  

 

Figur 4.1-1: KU – vifte. Skjematisk framstilling av metodikk i konsekvensutredning  

Som det framgår av figuren angis konsekvensen på en nidelt skala fra meget stor positiv 
konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens (----). Midt på figuren er en strek som angir 
intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. 
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4.2 Datainnsamling/datagrunnlag 
Befaring/møter 

 Det ble gjennomført supplerende kartlegginger av naturtyper og fugl på tre forskjellige 
tidspunkt: 28. mai, 12. juni og 21. juni 2006. Samtlige trasè-alternativer og potensielt 
interessante lokaliteter nær de ulike trasène ble grundig undersøkt. 

 På temaene Landbruk og Friluftsliv/nærmiljø ble det gjennomført en befaring i området 
den 8. juli 2006.   

 På temaene Landskap og Kulturmiljø ble det gjennomført befaringer vår og sommer 2006. 

Datagrunnlag/ kilder 

Utredningen er basert på følgende tilgjengelig materiale:  

 For Landskap er ortofoto og befaringer det sentrale datagrunnlaget. 

 www.riksantikvaren.no/ askeladden, www.gislink.no, www.grongfri.no, 
 Verneplan for kulturmiljø Nord Trøndelag. Informasjon fra Nord-Trøndelag 

fylkeskommune og Grong kommune. 
 Naturbase (verneområder, naturtyper, rødlistearter m.m.) - 

http://dnweb5.dirnat.no/nbinnsyn/  

 Norsk SoppDatabase (http://www.nhm.uio.no/botanisk/sopp/index.html), Norsk 
LavDatabase (http://www.toyen.uio.no/botanisk/bot-mus/lav/soklavhb.htm) og Norsk 
KarplanteDatabase (http://www.nhm.uio.no/botanisk/nxd/kar/nkd_b.htm) 

 Norsk Fugleatlas (www.fugleatlas.no) 

 Verneplan for vassdrag (http://www.nve.no/modules/module_109/publisher_ 
view_product.asp?ientityID=7476). 

 Samtaler med viltforvalter hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (Paul H. Pedersen), Grong 
kommune (Gunnar Eliassen), samt Grong Jeger- og Fiskeforening (Arne Trones). 

 Tre dager med feltarbeid, NATURBASE, Norsk Fugleatlas, UiOs databaser på sopp, lav og 
karplanter, kommunal viltkartlegging. 

 Kontakt med Grong kommune, Harran idrettslag, Harran bygdeutviklingslag og Grong 
oppvekstsenter (barneskole, SFO og barnehage). 

 Digitale kartdata fra NIJOS (DMK) og kontakt med Grong kommune har vært viktigste 
informasjonskilder.     

 DN-håndbok 13-1999: Kartlegging av naturtyper. Verdisetting av biologisk mangfold. 

 SSB, 2001. Jordbrukstellingen 1999. Seksjon for primærnæringsstatistikk, Statistisk 
sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger. http://www.ssb.no/kommuner/jordbruk 

 

Tabell 4.2-1: Datagrunnlag Landskap 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

 



 Kommunedelplan med Konsekvensutredning E6 Harran  

 31

Tabell 4.2-2: Datagrunnlag Kulturminne/Kulturmiljø 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

 

Tabell 4.2-3: Datagrunnlag naturmiljø  

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

  

Tabell 4.2-4: Datagrunnlag nærmiljø og friluftsliv 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 

 

Tabell 4.2-5: Datagrunnlag Landbruk. 

Klasse Beskrivelse 

1 Svært godt datagrunnlag 
2 Godt datagrunnlag 
3 Middels godt datagrunnlag 
4 Mindre tilfredsstillende datagrunnlag 
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4.3 Landskapsbilde  

4.3.1 Hva som skal utredes 

I planprogrammet datert juni 2005 siteres følgende under Landskapsbilde: 
”Hvordan vegen påvirker landskap og landskapsformer”. 

4.3.2 Influensområde 
Influensområdet begrenser seg til de deler av landskapet som oppfattes som nærområdet til  
veglinjene – sett fra vegen, og/eller de deler av landskapet som blir visuelt påvirket av 
veganleggene – sett fra boliger og virksomheter i nærheten. 

4.3.3 Beskrivelse av dagens situasjon  
Oversiktsbildet, Figur 4.3-1, viser landskapsområder som omtales i etterfølgende tekst for å 
beskrive dagens situasjon og verdi av de enkelte områder. Det er gjort en hovedinndeling i 7 
områder: 
1. Nedre Fiskumfoss – Øvre Fiskumfoss – Fiskumelva/Harran camping 
2. Harran sentrum 
3. Harran camping – Storenget – bekk ved Harran skole 
4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – avkjørsel Moenvegen. Vest for E6. 
5. Bekk ved Harran skole – nordover langs Namsen. Sør - øst for E6. 
6. Elverommet ved Nes bru 
7. Nes bru – Nordre Nes (øst for Namsen) 
 

 

Figur 4.3-1: Inndeling av landskapsområder. 

1 

2 
3 

4 5 

6 7 
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Tabell 4.3-1: Områdebeskrivelse med verdisetting. 

Områdebeskrivelse   

1. Nedre Fiskumfoss – Øvre Fiskumfoss – Fiskumelva/Harran 
camping 
Området består av et småkupert kulturlandskap (ravinelandskap) med 
spredt bebyggelse - hovedsaklig på nordsida av  E6. Elverommet preges 
dessuten av skogkledde lier på begge sider av Namsen. Fra E6 er det 
delvis sikt til Namsen, til damanlegget og akvariet ved Fiskumfossen. 
Lengre nord er det god sikt mot Harran kirke og sentrum. Delvis visuell 
kontakt med Namsen gir området kvaliteter som gir litt over middels høy 
verdi.  

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
                           
 

 

  
 

 
 

 
 

Ved Nedre Fiskumsfoss 

Ved Øvre Fiskumfoss 

Ved Harran Kirke 
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Områdebeskrivelse   

2. Harran sentrum 
 
Tettbebyggelsen i sentrum av Harran omslutter dagens E6 på begge sider 
på en relativt kort strekning – anslagsvis 600m. I tillegg finnes det en 
klynge med bolighus vis à vis Harran kirke. Bebyggelsen i sentrum består 
i hovedsak av en- og  to-etasjes trehus av ulik alder og kvalitet. 
Tradisjonelt er det butikker/næringsvirksomhet i første etasje og eventuelt 
bolig i andre etasje i husene. Det er bygget gang-/sykkelveg gjennom 
sentrum. Denne er atskilt fra E6 med en grøntrabatt (grøfteprofil). Det er 
derfor god plass til både gående og kjørende trafikanter.  
Området representerer et helt vanlig tettsted langs stamveg uten særskilte 
(by-) landskapskvaliteter ut over det vanlige. 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
                    

 
 

Harran sentrum 
 

Harran sentrum 
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Områdebeskrivelse   

3. Harran camping – Storenget – bekk ved Harran skole  
 
Det visuelle miljøet ved Harran kirke skjemmes av bensinstasjonen like 
utenfor hovedporten til kirka.  
Storenget er en åpen, fulldyrket slette begrenset av E6 og bebyggelsen i 
Harran sentrum mot nord og elvebrinken mot Namsen i sør. Det ligger et 
fåtall gårdstun på sletta. Storenget deles i to av et lavtliggende dalsøkk 
(våtmark) som i perioder oversvømmes av Namsen.  
Delvis visuell kontakt med Namsen og kirken som landemerke gir 
området kvaliteter som gir litt over middels høy verdi.  
 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
                     

  
Venstre bilde: Harran kirke, bensinstasjon og campingplass 
Høyre bilde: Harran sentrum til venstre – Storenget til høyre. 
 

 Våtmark ved Namsen 
 

Storenget. Fulldyrkede, åpne arealer 
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Områdebeskrivelse   

4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – avkjørsel Moenvegen.  
Nord for E6. 
 
Området er et skog- og myrlandskap som i nord skråner bratt ned mot 
området hvor Moenvegen tar av fra E6 like sør for Nes bru. Stormyra er 
bevokst i hovedsak av lav myrvegetasjon. Midt ute på den åpne myra 
møtes to høgspentlinjer. Mellom Stormyra og  E6 ligger spredt 
boligbebyggelse (5-6 bolighus). Området representerer et helt vanlig 
myr/skogterreng i Namdalen. 
 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
             

 

 
E6 krysser bekk ved Harran skole 
 

Stormyra – sett mot nord 
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Områdebeskrivelse   

5. Bekk ved Harran skole – nordover langs Namsen. Sør for E6. 
 
Området består av et småkupert kulturlandskap mellom dagens E6 og 
Namsen.  
Små dyrkede arealer veksler med tett løvtrevegetasjon i brattere partier og 
i skråningen mot Namsen.  
På grunn av nærføringen til Namsen og god visuell kontakt med 
elverommet har dette området middels til stor verdi. 
 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
                          

Område 5. Namsen til høyre for bildet. 
 

Område 5 sett fra Nes gård. Nes bru ligger til høyre for bildet. 
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Områdebeskrivelse   

6. Elverommet ved Nes bru 
 
Nes bru ligger fint plassert i et åpent og vakkert elvelandskap. Namsen 
flyter bred og rolig både ovenfor og nedenfor brua. Den gamle 
fagverksbrua har estetiske og skulpturelle kvaliteter. Landskapet preges 
for øvrig av dyrkede arealer på nordsida av elva og omkring bebyggelsen 
på Nes gård på sørsida. I de bratte elvekantene vokser relativt tett løvskog 
med innslag av grantrær. Verdifullt landskap/ landskapsrom. 
 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
                                

 
Område 6. Nes bru og landskapsrommet sett fra vest  mot øst. 
 

 
Nes bru og landskapsrommet sett fra sør ved Nesgårdene som ligger på østsiden av Namsen. 
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Områdebeskrivelse   

7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst for Namsen) 
 
Området preges av et ravinelandskap med bratte skråninger både mot 
Namsen og mot Nesåa. De bratte leirmælene er bevokst med løvskog og 
kratt. Mot Nesåa preges elvekantene av ustabile masser (masser i 
bevegelse).  
Området representerer et nokså vanlig ravinelandskap i Trøndelag. 
 

 

Verdi: 

L         M         S 

|---------|---------| 
              

 Fra østsida i retning Nes bru      
 

Fra vestsida av Nes bru i retning øst (omr 7) 
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4.3.4 Omfang og konsekvenser av tiltaket 

Samlet vurdering Landskap 

For alle alternativene forutsettes det bygget gang-/sykkelveg mellom nedre Fiskumfoss og Harran 
Camping (eksisterende gang-/sykkelveg). Konsekvensene for landskapsbildet vil derfor blir likt for 
samtlige alternativer på nevnte strekning. Det legges derfor ikke vekt på disse konsekvensene i 
denne sammenheng. Generelt vil bygging av gang-/sykkelveg medføre små konsekvenser for 
landskapet – bortsett fra på noen få steder hvor terrenget er sidebratt helt inntil dagens E6 og/eller 
bebyggelsen ligger nær vegen. På disse stedene vil det være behov for terrengmurer. 

I alle alternativene forutsettes det ny bru over Namsen som erstatning for Nes bru. Utforming av 
brua og plasseringen i landskapet vil ha stor betydning for landskapsbildet. I alternativene 1, 2, og 
2B foreslås ny bru like nord for Nes bru – mens det i alternativ 7 er foreslått ny bru like sør for Nes 
bru. Brustedet ligger i et åpent og vakkert elvelandskap hvor store terrenginngrep vil være 
eksponert sett fra vegen og fra omgivelsene. 

Konsekvensene for landskapsbildet vil i stor grad også være påvirket av om Nes bru blir fjernet 
eller om den skal beholdes. Den gamle fagverksbrua er vakker og den ligger godt plassert i 
elverommet. Riving av brua vil være negativt for landskapsbildet i dette området. Det vil imidlertid 
være en stor utfordring å plassere en ny bru i nærmeste nærhet av den gamle hvis denne skal 
bevares. Ny bru blir etter foreliggende informasjon bygget med avvikende horisontalkurvatur  i 
forhold til den gamle. Generelt vil det da være vanskeligere å innpasse en ny bru på en god måte 
sammen med den gamle. I utredningen forutsettes det ut fra dette at den gamle brua fjernes. 

 

Figur 4.3-2: Nes bru. 

Alternativ 0 

Det forventes ikke nevneverdige konsekvenser for landskapsbildet dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. 

 Omfang:  0  

 Konsekvens: 0 
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Alternativ 1 

- passerer områdene 1, 2, 4, 6 og 7. 

Alternativ 1 følger eksisterende E6 gjennom Harran sentrum. Det forutsettes gjennomført tiltak i 
forbindelse med E6 gjennom sentrum som vil ha positiv innvirkning på landskapsbildet og 
opplevelsen av sentrum. Nord for sentrum vil traseen gå over Stormyra (jomfruelig mark) og i ny 
bru over Namsen nord for Nes bru.  

Vegføringen over Stormyra representerer lite/ intet omfang mht landskapsbilde. 

Vegfyllinger på vestsida av Namsen og store inngrep i leirbakkene på østsida vil imidlertid være 
betydelige terrenginngrep i det åpne elvelandskapet, og fyllingen på vestsiden av elva vil skape 
visuell barriere for bebyggelsen på nordsiden av Nes bru. Vegen vil føres inn i en kløft på østsida, 
med skjæringer på begge sider, noe som representerer store terrenginngrep og gir en uheldig 
reiseopplevelse sett fra vegen. 

Ny bru over Namsen vil ha stor visuell konsekvens for landskapsbildet.  

 Omfang: Varierende for hver delstrekning, se nedenfor, Tabell 4.3-2. 

 Konsekvens: Middels til liten negativ konsekvens 

Tabell 4.3-2: Tabell som viser omfang og konsekvens ved valg av alternativ 1 for aktuelle landskapsområder 
beskrevet i Tabell 4.3-1. 

Delområde  Alt 1 

Omfang Lite/ intet 1. Nedre Fiskumfoss – Ø Fiskumfoss – 
Fiskumelva/Harran camping 

Konsekvens Ubetydelig konsekvens 

Omfang Lite positiv 2. Harran sentrum 

Konsekvens Liten til middels positiv konsekvens 

Omfang 0 3. Harran camping – Storenget – bekk ved 
Harran skole 

Konsekvens 0 

Omfang Lite negativt 4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – 
avkjørsel Moenvegen. Nord for E6. 

Konsekvens Liten negativ konsekvens (-) 

Omfang 0 5. Bekk ved Harran skole – nordover langs 
Namsen. Sør for E6. 

Konsekvens 0 

Omfang Middels til stort negativt 6. Elverommet ved Nes bru 

Konsekvens Stor negativ konsekvens 
(- - -) 

Omfang Stort negativt 7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst for 
Namsen) 

Konsekvens middels negativ konsekvens (- -) 

Samlet vurdering Konsekvens Middels til liten negativ konsekvens 
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Alternativ 2 

- passerer områdene 1, 3, 4, 6 og 7. 

Like nord for Harran Camping vil alternativ 2 bli lagt på elvekanten langs Namsen fram til 
eksisterende E6 nord for Harran skole. Den sørlige delen av strekningen blir liggende i åpne, 
dyrkede arealer med relativt små inngrep i terrenget.  

På et parti mot Namsen vil alternativ 2 passere gjennom et lavtliggende våtmarksområde. 
Terrenginngrepene vil være lite eksponert for tettstedet/ omgivelsene. Mht reiseopplevelse vil 
denne delen av traseen være positiv, da en fra vegen vil få visuell kontakt med elva. 

Nord for sentrum vil traseen gå over Stormyra (jomfruelig mark) og i ny bru over Namsen nord for 
Nes bru. Vegføringen over Stormyra representerer lite/ intet omfang mht landskapsbilde. 

Vegfyllinger på vestsida av Namsen og store inngrep i leirbakkene på østsida vil imidlertid være 
betydelige terrenginngrep i det åpne elvelandskapet, og fyllingen på vestsiden av elva vil avskjære 
bebyggelsen på nordsiden av Nes bru. Vegen vil føres inn i en kløft på østsida, med skjæringer på 
begge sider, noe som representerer store terrenginngrep og gir en uheldig reiseopplevelse sett fra 
vegen. 

Ny bru over Namsen vil ha stor visuell konsekvens for landskapsbildet.  

 Omfang:  Varierende for hver delstrekning, se nedenfor, Tabell 4.3-3.  

 Konsekvens: Middels negativ konsekvens 

Tabell 4.3-3: Tabell som viser omfang og konsekvens ved valg av alternativ 2 for aktuelle landskapsområder 
beskrevet i Tabell 4.3-1. 

Delområde  Alt 2 
Omfang Lite/ intet 1. Nedre Fiskumfoss – Ø Fiskumfoss – 

Fiskumelva/Harran camping 
Konsekvens Ubetydelig konsekvens (0) 

Omfang 
 2. Harran sentrum 

Konsekvens 
 

Omfang Lite neg/ intet 3. Harran camping – Storenget – bekk ved 
Harran skole 

Konsekvens Ubetydelig/ liten neg konsekvens 
(0/ -) 

Omfang Lite negativt 4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – 
avkjørsel Moenvegen. Nord for E6. 

Konsekvens 
Liten negativ konsekvens 
(-) 

Omfang  5. Bekk ved Harran skole – nordover langs 
Namsen. Sør for E6. 

Konsekvens  

Omfang Middels til stort negativt 
6. Elverommet ved Nes bru 

Konsekvens Stor negativ konsekvens (- - -) 

Omfang Stort negativt 
 

7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst for 
Namsen) 

Konsekvens 
middels negativ konsekvens (- -) 

Samlet vurdering Konsekvens Middels negativ konsekvens 
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Alternativ 2B 

- passerer områdene 1, (deler av 2), 3, 4, 6 og 7, 

Like nord for Harran kirke vil alternativ 2B bli lagt over de åpne, dyrkede arealene på østsida av 
sentrumsbebyggelsen. Traseèn vil ikke medføre vesentlige terrenginngrep, men trasèen vil være 
godt synlig fra boligområdet i lia like vest for sentrum. Opplevelsen av tettstedet (liten skala) og 
omgivelsene på den åpne flaten blir forringet ved at veganlegget vil dominere og splitte flaten. 
Traseen vil forstyrre sammenhengen i kulturlandskapet.  

Nord for sentrum vil traseen gå over Stormyra (jomfruelig mark) og i ny bru over Namsen nord for 
Nes bru. Vegføringen over Stormyra representerer lite/ intet omfang mht landskapsbilde. 

Vegfyllinger på vestsida av Namsen og store inngrep i leirbakkene på østsida vil imidlertid være 
betydelige terrenginngrep i det åpne elvelandskapet, og fyllingen på vestsiden av elva vil avskjære 
bebyggelsen på nordsiden av Nes bru.  Vegen vil føres inn i en kløft på østsida, med skjæringer på 
begge sider, noe som representerer store terrenginngrep og gir en uheldig reiseopplevelse sett fra 
vegen. 

Ny bru over Namsen vil ha stor visuell konsekvens for landskapsbildet.  

 Omfang: Varierende for hver delstrekning, se nedenfor, Tabell 4.3-4.  

 Konsekvens: Middels til stor negativ konsekvens 

Tabell 4.3-4: Tabell som viser omfang og konsekvens ved valg av alternativ 2B for aktuelle landskapsområder 
beskrevet i Tabell 4.3-1. 

Delområde  Alt 2B 

Omfang Lite/ intet 1. Nedre Fiskumfoss – Ø Fiskumfoss – 
Fiskumelva/Harran camping 

Konsekvens Ubetydelig  konsekvens (0) 

Omfang Lite/ intet 2. Harran sentrum (sørligste del) 

Konsekvens Ubetydelig  konsekvens (0) 

Omfang Middels negativ 3. Harran camping – Storenget – bekk ved 
Harran skole 

Konsekvens Middels negativ konsekvens (- -) 

Omfang Lite negativt 4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – 
avkjørsel Moenvegen. Nord for E6. 

Konsekvens 
Liten negativ konsekvens (-) 

Omfang  5. Bekk ved Harran skole – nordover langs 
Namsen. Sør for E6. 

Konsekvens  

Omfang Middels til stort negativt 
6. Elverommet ved Nes bru 

Konsekvens Stor negativ konsekvens (- - -) 

Omfang Stort negativt 7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst for 
Namsen) 

Konsekvens middels negativ konsekvens (- -) 

Samlet vurdering 
 

Konsekvens Middels til stor negativ konsekvens 
(--/ ---) 
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Alternativ 7 

- passerer områdene 1, 2, 5, 6 og 7. 

Dette alternativet er sammenfallende med alt. 1 fra sør og gjennom sentrum. Det forutsettes 
gjennomført tiltak i forbindelse med E6 gjennom sentrum som vil ha positiv innvirkning på 
landskapsbildet og opplevelsen av sentrum. Like nord for Harran skole blir alternativ 7 lagt ut i 
arealet mellom dagens E6 og Namsen. Dette betyr at det foreslås ny bru like sør for Nes bru. Den 
nye brua vil ligge diagonalt over Namsen og den blir lengre enn ny bru som er vist i de øvrige 
alternativene.  

Som for de øvrige alternativene vil også dette alternativet medføre betydelige inngrep i leirbakkene 
på østsida av Namsen. Det vil trolig være mulig å få til en ensidig skjæring, på østsiden av elva, 
noe som kan gi en bedre tilpasning til terrenget enn de øvrige alternativene. Mht reiseopplevelse gir 
denne traseen god kontakt med elva og elverommet sett fra vegen. 

Utforming av brua vil være avgjørende for hvordan brua og vegen vil oppleves i landskapet. 
Spesielt vil god løsing av vertikalkurvatur være avgjørende med en diagonal plassering i forhold til 
elva. 

 Omfang: Varierende for hver delstrekning, se nedenfor, Tabell 4.3-5. 

 Konsekvens: Middels til liten negativ konsekvens 

 

Tabell 4.3-5: Tabell som viser omfang og konsekvens ved valg av alternativ 7 for aktuelle landskapsområder 
beskrevet i Tabell 4.3-1. 

Delområde  Alt 7 

Omfang Lite/ intet 1. Nedre Fiskumfoss – Ø Fiskumfoss – 
Fiskumelva/Harran camping 

Konsekvens Ubetydelig  konsekvens (0) 

Omfang Lite positivt 2. Harran sentrum 

Konsekvens Liten til middels positiv konsekvens 
(0) 

Omfang  3. Harran camping – Storenget – bekk ved 
Harran skole 

Konsekvens  

Omfang  4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – 
avkjørsel Moenvegen. Nord for E6. 

Konsekvens  

Omfang Lite negativt 5. Bekk ved Harran skole – nordover langs 
Namsen. Sør for E6. 

Konsekvens Liten/ middels negativ konsekvens 
(-/- -) 

Omfang Middels negativt 
6. Elverommet ved Nes bru 

Konsekvens Middels negativ konsekvens 
(- -) 

Omfang Middels negativt 7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst for 
Namsen) 

Konsekvens Middels negativ konsekvens (- -) 

Samlet vurdering 
 

Konsekvens Middels til liten negativ konsekvens 
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Tabell 4.3-6: :  Oppsummering av konsekvenser for deltema landskapsbilde 

Delområde Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 
1. Nedre Fiskumfoss – Ø Fiskumfoss – 
Fiskumelva/Harran camping 0 0 0 0 0 

2. Harran sentrum 
 0 +/ ++  0 +/ ++ 

3. Harran camping – Storenget – bekk 
ved Harran skole   0/ - - -  

4. Bekk ved Harran skole – Stormyra – 
avkjørsel Moenvegen. Nord for E6.  - - -  

5. Bekk ved Harran skole – nordover 
langs Namsen. Sør for E6.     -/- - 

6. Elverommet ved Nes bru 
 0 - - - - - - - - - - - 

7. Nes bru – Åsheim /Nordre Nes (øst 
for Namsen) 0 - - - - - - - - 

Samlet vurdering 
 0 -/-- -- --/ --- -/-- 

 
 

4.3.5 Avbøtende tiltak 
I den grad det ved bygging av gang-/sykkelveg langs eksisterende E6 vil være nødvendig med 
terrengmurer, anbefales det at disse bygges som natursteinsmurer (tørrmurer). 

4.3.6 Oppfølgende undersøkelser 
Utforming og plassering av ny Nes bru forutsettes gjort til gjenstand for en egen landskapsanalyse 
mht høyder og vertikalkurvatur. Alle alternativene vil forutsette store terreng/ landskapsinngrep 
som må gis en grundig landskapsmessig vurdering. Dersom det skulle være ønskelig å bevare den 
gamle brua må bl.a. de  visuelle konsekvensene av å beholde denne belyses.  
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4.4 Kulturmiljø  

4.4.1 Hva som skal utredes 

Fra planprogrammet siteres: ” Inngrep i kulturminner inkl fornminner”.  

Med Kulturminne menes alle spor etter menneskelig virksomhet, samt lokaliteter som det knytter 
seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med Kulturmiljøer menes områder der kulturminner 
inngår som del av en større helhet eller sammenheng. Fornminner kalles i utredningen for 
automatisk fredede kulturminner. 

Kulturmiljøer og kulturminner som er beskyttet av kulturminneloven eller plan og bygningsloven 
som kan ha relevans i denne sammenhengen er:  

• Automatisk fredete kulturminner er fredet direkte i loven. Kulturminneloven inneholder en 
opplisting av kulturminner som er automatisk fredet. Det kan samlet defineres som alle 
påviselige spor etter menneskelig virksomhet fra tiden før 1537, dvs. fra oldtiden og 
middelalderen og samiske kulturminner eldre enn 100 år. For de automatiske fredete 
kulturminnene gjelder en selvstendig undersøkelsesplikt for utbygger etter 
kulturminneloven §9.  

• Vedtaksfredete kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminner og kulturmiljøer som er fredet 
med hjemmel i kulturminneloven § 15, 19 og 20 (fra 1537 og fram til i dag).  

• Regulering til spesialområde med formål om bevaring eller båndlegging av områder i 
kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven. 

Dersom kulturmiljø og kulturminner er fredet, vil bestemmelsene i kulturminneloven og 
fredningsvedtaket regulere og eventuelt forby eller begrense utbygging og utforming av tiltaket. 
Andre kulturmiljøer og kulturminner av nasjonal el. regional betydning er statens verneverdige 
bygninger og kirker eldre enn 90 år.  

I utredningssammenheng vurderes også mulighet for konflikt med SEFRAK-registrerte hus dvs 
nyere tids kulturminner som ikke er underlagt vern, men som likevel kan ha verdi i lokal 
sammenheng (SEFRAK= Sekretariatet for registrering av faste kulturminner i Norge). 

Veganlegg kan virke direkte og/ eller indirekte på kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene 
kan være kjente eller ukjente.  

I anleggsperioden kan det bli direkte effekt på kulturminnene i form av  

• helt eller delvis ødeleggelse (frigivelse nødvendig i ytterste konsekvens) 

• tildekking, permanent eller midlertidig 

• fragmentering/ barriereeffekt av tiltaket, sammenhenger i kulturmiljø ødelegges 

I driftsperioden kan det bli permanent direkte eller indirekte effekt på kulturminnet i form av  

• endring i omgivelser sett fra kulturminnet, skilt og eller installasjoner som dominerer utsyn 
fra kulturminnet.  

• endring av opplevelse og forståelse av kulturminnet i landskapet 

• fragmentering/barriereeffekt av tiltaket, viktige sammenhenger i kulturminne eller 
kulturmiljø kan bli ødelagt.  

Støy kan påvirke opplevelses- og estetisk verdi av kulturminnet. Støy er ikke vurdert som aktuell 
parameter i forhold til kulturminnene, men det vises til eget avsnitt om støy.  
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4.4.2 Influensområde 
Tiltaksområdet er selve det fysiske arealet for vegen med sidearealer, de områder som fysisk 
berøres av de aktuelle trasealternativene mellom Nedre Fiskumfoss og Nordre Nes. Strekningen er 
ca 5,5-6,2 km lang alt etter hvilket alternativ man vurderer. 

Influensområdet er det arealet der enkeltminner, kulturmiljøer eller kulturlandskap kan bli direkte 
og/ eller indirekte påvirket av tiltaket. Avstand og topografi avgjør hvorvidt tiltaket vurderes som 
skjemmende i forhold til kulturminnet, og om påvirkningen kan sies å være direkte eller indirekte.  

Influensområdet defineres til området fra Nedre Fiskumfoss  til nord for Nes bru. Det framgår av 
kart i kapittel om verdivurderinger hvilke kulturminner som konkret vurderes å inngå i 
influensområdet.  

4.4.3 Beskrivelse av historisk utvikling og referansesituasjon 

Gjennom minst et par tusen år har samer og bønder hatt dyr på fjellbeite i Trøndelag. Funn tyder på 
en relativt ensartet kultur, og utstrakt kontakt mellom de ulike distriktene i Trøndelag og sørover. 
Steder der det var kirker i middelalderen var gjerne sentre for åndsliv og kulturliv.  

I Harran finnes det mange spor etter menneskelig aktivitet helt fra steinalderen og fram til våre 
dager. Det finnes automatisk fredede kulturminner i form av gravminner, gravhauger og andre 
arkeologiske minner i området, samt kulturminner fra nyere tid. Harran er et gammelt kirkested og 
det finnes opplysninger om en middelalderkirke i tre, med grind- eller stavkonstruksjon som trolig 
stod fram til 1689. Dagens kirke på samme sted er fra 1874.  

Elva har vært og er en viktig ressurs i området, og sammen med skog og jordbruk er den et 
grunnlag for bosetting. Elva ble tidligere brukt til fløting av tømmer. Først ble laksefisket sett på 
som en mulighet til å skaffe mat, senere kom sportsfisket med mulighet for økonomisk avkastning,. 
Engelske sportsfiskere oppdaget mulighetene i Namsen rundt midten av 1800-tallet. Den første 
engelske sportsfiskeren som fisket i Namsen i en lengre periode kom til Harran og Grong-området 
første gang i 1837.  

Harran fremstår i dag som et variert kulturlandskap med spredt gårdsbebyggelse, primært 
firkanttun (eller spor etter dette) med tradisjonell gårdsbebyggelse med trønderlån, stabbur og 
uthus. Karakteristisk er imidlertid at bebyggelse som ikke er i daglig bruk gradvis forsvinner fra 
tunsituasjonen, noe som gjør at tradisjonelle stabbur, eldhus osv etter hvert blir sjeldnere.  

Det er eldre gårdsbebyggelse langs E6 med varierende avstand til vegen. I søndre del av Harran 
sentrum går dagens E6 nær eldre bebyggelse og forbi Harran kirke (eldre enn 90 år).  Lenger nord 
går vegen forbi et våningshus på gården Moa. Den eldre bebyggelsen på Nes ligger på en høyde 
skjermet fra dagens E6 og Nes bru.  

De fleste kjente arkeologiske kulturminnene ligger et godt stykke nordvest for dagens E6. 

Verneplan for Kulturmiljø i Nord-Trøndelag har ikke med kulturmiljø fra Harran blant prioriterte 
(fredningsverdige) kulturmiljø i fylket. Det er nevnt områder med mulig verneverdi. I Grong er 
området Gartland-Harran nevnt med kirke, kulturlandskap, laksefiske fornminner uten videre 
beskrivelse. De enkelte kulturminner som er nevnt nedenfor vil ut fra dette kunne ha verdi som del 
av denne større sammenhengen selv om verdien ikke er så stor i seg selv.  
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4.4.4 Verdivurderinger 
Automatisk fredede kulturminner:   

Det er gjort søk i Riksantikvarens database Askeladden. Kirke fra nyere tid er beskrevet under 
nyere tids kulturminner. 

Det er ingen kjente automatisk fredede kulturminner i influensområdet for tiltaket. De fleste kjente 
arkeologiske kulturminnene ligger et godt stykke nordvest for dagens E6, og defineres å ligge 
utenfor influensområdet for tiltaket. Sør for Harran sentrum ligger det 1 arkeologisk minne og 1 
annet kulturminne henholdsvis ca 80 og 40 m vest for E6. Disse ligger også i en slik avstand at de 
vurderes å ligge utenfor influensområdet ved en justering av E6/ etablering av gangveg.  

 

Figur 4.4-1: Kartet er hentet fra riksantikvarens database Askeladden. Det er ingen kjente automatisk fredede 
kulturminner i influensområdet. 

Potensialet for funn: Harran er et område med stor tidsdybde. Det er betydelig tetthet av registrerte 
funn i områdene rundt Harran, og det er grunn til å tro at det har vært jernalder bosetting på de 
fleste hovedbrukene i området. Det er spesielt mulighet for bosettingsfunn i forbindelse med arealer 
med dyrkbar jord og gravminner på høydedrag/ brinker. Jo nærmere eksisterende bebyggelse 
(gårdstun) og kjente fornminner jo større sannsynlighet for funn. 

I myrområder kan det være potensialet for funn av kavlbruer, særlig ut fra at det er gjort slike funn 
andre steder i Grong. Uregistrerte sperregjerder for elg og fangstgroper kan også finnes. 

Ut fra dette vurderes potensialet for funn av ukjente automatisk fredede kulturminner, i samråd 
med Nord-Trøndelag fylkeskommune, som middels stort.   

verdi: ukjent  
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Nyere tids kulturminner: 

Det er ingen vedtaksfredede bygninger eller kulturmiljø i planområdet, eller områder som er 
regulert til spesialområde vern / båndlagt iht Plan og bygningsloven.  

De nyere tids kulturminner som er vurdert er vurdert i planområdet er resultat av søk i 
Riksantikvarens database Askeladden (kirke) og gislink.no kartlag kultur (SEFRAK). Flere av de 
SEFRAK-registrerte byggene som fremkom av søket er revet etter registreringstidspunktet, og 
disse er utelatt i teksten på kartet under. 

Søk på gislink.no, kartlag kultur viser SEFRAK-registrert bebyggelse fra før 1900 langs E6 med 
varierende avstand til vegen. I søndre del av Harran sentrum er det et våningshus Stornesset  der 
dagens E6 ligger svært nær huset. Lenger nord går vegen forbi et våningshus på gården Moa. Den 
eldre bebyggelsen på Nes ligger på en høyde skjermet fra dagens E6 og Nes bru. Øvrige SEFRAK-
registrerte hus er revet eller vurderes å ligge utenfor influensområdet til vegen. Vegen går tett forbi 
Harran kirke (eldre enn 90 år).   

 

Figur 4.4-2: Kartet er hentet fra databasen www.gislink.no kartlag kultur og bearbeidet av Multiconsult AS. 
Nyere tids kulturminner som vurderes å ligge innenfor influensområdet er markert med rød skrift. Sør for 
Harran skal det etableres gangveg på vestsiden av vegen. Her ligger bebyggelsen med varierende avstand fra 
vegen, og bebyggelsen ligger generelt noe høyere enn vegen, slik at vegen er lite synlig. Kulturmiljø her 
defineres ut fra avstand og topografi å ligge utenfor influensområdet for tiltaket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Våningshus 
Fiskem 

Stabbur 
Fiskem 

Våningshus Stornesset 

Våningshus Moa 

Sommerstue/ 
vedbu, Nes 

Stabbur, Nes

Kirke eldre enn 90 år 
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Tabell 4.4-1: Beskrivelse av kulturminner/miljøer med verdisetting. 

Type minne Verdi 

Våningshus Stornesset 

   

Representativt våningshus av vanlig trønderlån type, ligger på flaten ned mot 
elva. Huset (alder usikker, 1800t/ tidlig 1900t)  har trolig vært del av et større 
anlegg, men framstår i dag som et enkeltstående hus uten opprinnelig 
miljøsammenheng. Representativt bygg som er relativt godt bevart. Markerer 
sammen med kirken starten på Harran sentrum. Dagens E6 går nært inntil bygget, 
og det er en trang situasjon med bensinstasjon like ved. Huset har estetiske og 
arkitektoniske miljøkvaliteter og kunne hatt oppsluttende virkning omkring 
kulturmiljøet rundt kirken, men bensinstasjon og dagens veganlegg virker 
oppsplittende på denne sammenhengen. Vanlig type i Trøndelag. 

Liten til 
middels 
verdi  

Harran kirke 

 

Langkirke oppført 1874, antakelig i laft. Enkel nygotikk/ sveitserstil. Godt bevart, 
interiør endret 1933-53 med blant annet verdifull altertavle av Gabriel Kielland. 
Kirken har arkitektoniske og estetiske kvaliteter og markerer Harran som 
kirkested fra gammelt av (kontinuitet/ symbolverdi). Ikke fredet.  
(Kilde: Askeladden) 

Stor verdi  

Våningshus Moa 

 

Liten verdi 

Våningshus med kjerne fra 1883. 
Betydelig ombygget etter 1949,  har i 
dag liten grad av autentisitet og liten 
antikvarisk verdi. Bygningen ligger i 
en opprinnelig miljøsammenheng med 
tunsituasjon, men de øvrige 
bygningene er av nyere dato. 
SEFRAK-registrert stabbur på gården 
er revet i senere tid. Del av 
kulturlandskap. 
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Type minne Verdi 

Stabbur Nes/ Sommerstue/ vedbu Nes 

   

Den eldre bebyggelsen på Nesgårdene danner sammen med nyere bebyggelse og 
innmark et representativt kulturmiljø knyttet til primærnæring i området og 
kulturlandskapet i Grong. Hovedhus bygget ca 1923, sommerstue og øvrige bygg 
trolig eldre. Beliggenhet oppe på høyden mellom elvene, med utsyn over Namsen 
og Harran. Representative bygg i seg selv og som del av en større sammenheng. 
Grad av autentisitet er usikker. Selv om stabbur i Trøndelag ikke kan sies å være 
sjeldne, er det ikke så mange eldre stabbur igjen i/ nær Harran sentrum. 

Liten til 
middels 
verdi 

 

 

 

Figur 4.4-3: Nes bru. 

Nes bru er representativ for fagverksbruene i Grong som ble bygget tidlig på 1900-tallet. Brua har 
skulpturelle og estetiske kvaliteter. Nes bru er ikke underlagt noe form for vern, men må sies å ha 
en verdi som del av en større sammenheng av fagverksbruer i kommunen, og estetiske kvaliteter. 
Dette på tross av at den ikke holder dagens vegtekniske krav til bredde. Konsekvenser for Nes bru 
vurderes under landskapsbilde. 
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4.4.5 Omfang og konsekvenser av tiltaket 

Samlet vurdering Kulturminne 
Generelt:  
Ingen kjente automatisk fredede kulturminner berøres av tiltaket for noen av alternativene. Vedr 
prognose for funn: se kap 1.1.4. 
 
Dersom det gjennom forundersøkelser/ registreringer eller under utførelse viser seg at det vil bli 
konflikt med ukjente arkeologiske kulturminner må kulturminneforvaltningen gjøre en vurdering 
av grad av inngrep i selve kulturminnet og i en nærmere definert sone rundt kulturminnet. 
Tiltakshaver må søke om dispensasjon/ frigivelse eller endre tiltaket slik at det ikke kommer i 
konflikt med kulturminnet. Kulturminnelovens § 8 omhandler prosess for evt tillatelse til inngrep i 
automatisk fredete kulturminner. Kostnader til evt søknad om frigivelse og evt utgravinger ved 
frigivelse skal dekkes av tiltakshaver ved slike prosjekter.   
 
Det opplyses fra Nord-Trøndelag fylkeskommune at erfaringer ved uttak av matjord i gode 
jordbruksområder må det regnes med en kostnad på arkeologi på mellom 500.000 til 1,5 mill pr 10 
mål landbruksjord man omdisponerer.  
 
 
Alternativ 0 

Vurdering av omfang/ konsekvens 

Det vurderes ikke å ha noen konsekvenser for kulturminner/ kulturmiljø dersom tiltaket 
ikke blir gjennomført. 

 

Omfang:  Lite/ intet  

 Konsekvens: Ubetydelig/ingen konsekvens  
 

Alternativ 1 

 Type minne Vurdering av omfang/ konsekvens 

Våningshus Stornesset Som Alternativ 0 

Harran kirke Som Alternativ 0 

Våningshus Moa Som Alternativ 0 

Stabbur Nes/ 
Sommerstue/ vedbu Nes  

Trasealternativet går langt unna denne bebyggelsen og får ingen 
innvirkning på kulturmiljøet. Intet omfang/ Ingen konsekvens 

Omfang:  Lite/ intet 

 Konsekvens: Ubetydelig/ingen konsekvens  
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Alternativ 2 

Type minne Vurdering av omfang/ konsekvens 

Våningshus Stornesset Traseen medfører riving. Stort negativt omfang for kulturminnet 

Harran kirke Det vil bli nærføring i forhold til kirken mot sør. Kirken vil bli 
innebygget av vegtekniske anlegg på flere sider. Kirken vil på den 
annen side markeres ved innkjøringen til Harran sentrum sterkere enn 
alternativ 0. Lite til middels negativt omfang 

Våningshus Moa Ingen innvirkning på kulturmiljøet. Intet omfang/ Ingen konsekvens 

Stabbur Nes/ 
Sommerstue/ vedbu Nes  

Ingen innvirkning på kulturmiljøet. Intet omfang/ Ingen konsekvens 

 

Omfang: stort negativt omfang for våningshus Stornesset. Lite til middels negativt 
omfang for kirken, ellers lite/ intet omfang på resten av traseen. 

 Konsekvens: middels (til stor) negativ konsekvens  

 

Alternativ 2B 

 Type minne Vurdering av omfang/ konsekvens 

Våningshus Stornesset Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens  

Harran kirke Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens 

Våningshus Moa Ingen direkte omfang og konsekvens for selve bygningsmiljøet. Innmark 
i nærområdet vil bli dominert av vegtekniske anlegg noe som kan være  
uheldig for forståelsen av bygningsmiljøets opprinnelige 
miljøsammenheng (bygninger/ innmark). Lite negativt omfang 

Stabbur Nes/ 
Sommerstue/ vedbu Nes  

Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens 

 

Omfang:  Lite negativt/ intet 

 Konsekvens: Ubetydelig/ingen konsekvens  
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Alternativ 7 

 Type minne Vurdering av omfang/ konsekvens 

Våningshus Stornesset Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens 

Harran kirke Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens 

Våningshus Moa Lite/ intet omfang sammenlignet med 0-alternativet. Ingen konsekvens 

Stabbur Nes/ 
Sommerstue/ vedbu Nes  

Atkomst og utsyn vil bli endret ved at ny bru kommer nærmere 
bebyggelsen. Dette vurderes som intet/ ubetydelig til lite negativt 
omfang og ingen/ ubetydelig konsekvens for kulturminne/ kulturmiljøet 
her  

 

Omfang:  Lite/ intet  

 Konsekvens: Ubetydelig/ingen konsekvens  
 

 
Oppsummering 

Tiltaket berører ingen kjente automatisk fredede eller vedtaksfredede kulturminner direkte for noen 
alternativ. Det er stor tetthet av automatisk fredede kulturminner og potensialet for funn i 
vegtraseen er vurdert til middels stort potensial for alle alternativer. For nyere tids kulturminner er 
det alternativ 2 som er mest uheldig.   

Tabell 4.4-2:  Oppsummering av konsekvenser for deltema Kulturmiljø og kulturminne. Konsekvens / 
sammenligning av traseer: 

Kulturminne/ 
kulturmiljø 

Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Våningshus Stornesset 
 

0 0 
-- 

 
0 0 

Harran kirke 
 

0 0 
--/--- 

 
0 0 

Våningshus Moa 
 

0 0 0 - 0 

Stabbur Nes/ 
Sommerstue/ vedbu Nes 
 

0 0 0 0 0 

Automatisk fredede 
kulturminner 0 

Ukjent omfang, 
middels 

prognose for 
funn 

Ukjent omfang, 
middels 

prognose for 
funn 

Ukjent omfang, 
middels 

prognose for 
funn 

Ukjent omfang, 
middels 

prognose for 
funn 

Samlet vurdering 0 0 -- 0/- 0 

 
Tabellen viser at Alternativ 2 og 2B er de minst heldige alternativene for deltema kulturminner og 
kulturmiljø. Alternativ 1 og alternativ 7 kommer best ut, og vurderes å være tilnærmet likeverdige 
for deltema kulturminner og kulturmiljø. 
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4.4.6 Avbøtende tiltak 
Følgende avbøtende tiltak foreslås: 

Avbøtende tiltak for alternativ 2: Vegen kan føres forbi våningshuset på Stornesset. Da blir 
situasjonen tilnærmet som i dag, og konsekvensgraden reduseres til ubetydelig/ liten negativ (liten 
negativ på grunn av at Harran kirke blir innebygget av veganlegg). Dette går på bekostning av 
bensinstasjonen, som må rives. 

Flateavdekkingsregistreringer i områder med dyrket mark vil avdekke evt ukjente automatisk 
fredede kulturminner i valgt trasé. 
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4.5 Naturmiljø  

4.5.1 Hva som skal utredes 

Det foreliggende planprogrammet datert juni 2005 inneholder ingen detaljert beskrivelse av hva 
som skal utredes innenfor temaet naturmiljø, men sier kun at virkninger på vassdrag, dyre- og 
planteliv skal vurderes. Vi har derfor valgt å fokusere på de registreringskategoriene som er omtalt 
i Håndbok 140, nærmere bestemt:   

Større områder og systemer, regional grønnstruktur: 

 Inngrepsfrie naturområder 

 Store viltområder 

 Landskapsøkologiske sammenhenger 

Viktige enkeltområder: 

 Naturtyper 

 Rødlistearter 

 Vilt/dyreliv 

 Vegetasjon 

 Arts- og individmangfold 

 Funksjonsområder 

 Eksisterende inngrepssituasjon 

 Naturhistoriske / geologiske elementer 

4.5.2 Influensområde 
Områdene som fysisk berøres av de aktuelle traséalternativene mellom Nedre Fiskumfoss og 
Nordre Nes betegnes som tiltaksområde. Strekningen er ca. 5,5 til 6,2 km lang, alt etter hvilket 
alternativ man vurderer. Dersom man antar at anslagsvis 50 m til hver side for senterlinja vil kunne 
bli fysisk berørt av tiltaket, så utgjør tiltaksområdet til sammen 0,55 til 0,62 km2. 

Influensområdet er i tillegg til selve tiltaksområdet arealer utenfor det definerte tiltaksområdet som 
kan bli påvirket av det planlagte tiltaket og/eller har en betydning for de kvalitetene man finner 
innenfor tiltaksområdet. Influensområdet vil alltid være noe større enn planområdet, som følge av 
potensielle indirekte virkninger av tiltaket, f.eks. støy, forstyrrelser, endret hydrologi eller 
kanteffekter. Litt avhengig av topografi, naturtyper og faunaen i området innebærer dette ei 
tilleggssone på alt fra et par hundre meter og opp til flere kilometer utenfor selve tiltaksområdet.   

Influensområdet for deler av naturmiljøet/det biologiske mangfoldet kommer ikke fram på kartet. 
Enkelte arter og miljøer kan påvirkes av forurensning i vassdrag som ligger nedenfor planområdet. 
Noen arter kan ha deler av planområdet som leveområde, men har de viktigste arealene utenfor. 
Slike eksempler kan være rovfugler med store hekkeområder og trekkruter for elg. Slike tilfeller lar 
seg vanskelig framstille på et samlet kart for influensområdet. Når dette vurderes som aktuelle 
problemstillinger, vil de isteden bli beskrevet i teksten. 

4.5.3 Verdivurderinger 
De enkelte delområdene/lokalitetene er verdivurdert i henhold til kriteriene i Tabell 4.5-1. 
Delområdenes verdi er angitt i Tabell 4.5-2. 
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Tabell 4.5-1: Verdikriterier for temaet naturmiljø. Kilde: Statens vegvesens Håndbok 140. 

Kilde i   Verdi 

Inngrepsfrie og 
sammenhengende 
naturområder, 
samt andre 
landskaps-
økologiske 
sammenhenger 

 Områder med 
ordinær 
landskapsøkolo
gisk betydning 

 Inngrepsfrie områder (INON) over 1 
km fra nærmeste tyngre inngrep. 

 Sammenhengende områder på over 3 
km2 som er under 1 km fra tyngre 
tekniske inngrep, men med uberørt 
preg. 

 Enkeltområder eller system av områder 
med lokal eller regional 
landskapsøkologisk betydning. 

 Inngrepsfrie områder 
(INON) over 3 km fra 
tyngre inngrep. 

 Enkeltområder eller 
system av områder med 
nasjonal 
landskapsøkologisk 
betydning. 

Natur-/ 
vegetasjonstyper 

 Naturområder 
med biologisk 
mangfold som 
er representativt 
for distriktet 

 Registrerte naturtyper eller 
vegetasjonstyper i verdikategori B eller 
C for biologisk mangfold 

 Registrerte naturtyper 
eller vegetasjonstyper i 
verdikategori A for 
biologisk mangfold 

Områder med arts- 
og individmangfold 

 Områder med 
arts- og 
individmangfold 
som er 
representativt 
for disktriktet 

 Registrerte 
viltområder og 
vilttrekk med 
viltvekt 1. 

 Områder med stort arts- og 
individmangfold i lokal eller regional 
målestokk. 

 Leveområder for arter i kategoriene 
hensynskrevende eller bør overvåkes. 

 Leveområder for arter som står oppført 
på den fylkesvise rødlista. 

 Registrerte viltområder og vilttrekk 
med viltvekt 2-3. 

 Områder med stort arts- 
og individmangfold i 
nasjonal målestokk. 

 Leveområder for arter i 
kategoriene sårbar eller 
sjelden. Områder med 
forekomster av flere 
rødlistearter i lavere 
kategorier. 

 Registrerte viltområder 
og vilttrekk med 
viltvekt 4-5. 

Naturhistoriske 
områder  

 Områder med 
geologiske 
forekomster 
som bidrar til 
distriktets 
geologiske 
mangfold og 
karakter 

 Geologiske forekomster og områder 
(geotoper) som i stor grad bidrar til 
distriktets eller regionens geologiske 
mangfold og karakter 

 Geologiske forekomster 
og områder (geotoper) 
som i stor grad bidrar til 
landsdelens eller landets 
geologiske mangfold og 
karakter 

I oppsummeringstabellen Tabell 4.5-2 er det gitt en samlet verdivurdering av arealene som blir 
berørt av de enkelte trasèene. I denne tabellen er også betegnelsene Svært viktig (A), Viktig (B) og 
Lokalt viktig (C) angitt under hver lokalitetsbeskrivelse, noe som indikerer henholdsvis nasjonal, 
regional og lokal verdi. I forhold til skalaen over tilsvarer A-områder stor verdi, B-områder middels 
til stor verdi og C-områder liten til middels verdi. 

 

4.5.4 Beskrivelse av dagens situasjon 

Naturgrunnlaget 

Berggrunnen i undersøkelsesområdet består i hovedsak av gabbro og grønnstein med innslag av 
amfibolitt (se Figur 4.5-1). Dette er bergarter som forvitrer lett og gir opphav til et næringsrikt 
jordsmonn for vegetasjonen. Det er også noe diorittisk til granittisk gneis i øvre del av lia ovenfor 
Harran. Dette er en næringsfattig bergart som forvitrer sent. 
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Figur 4.5-1: Berggrunnsgeologisk kart for undersøkelsesområdet.  

 

Figur 4.5-2: Løsmassekart for undersøkelsesområdet.  

Det meste av tiltaksområdet er dekket av løsmasser av relativt stor mektighet. Marine avsetninger 
dominerer, men stedvis er det også en god del elveavsetninger (se Figur 4.5-2).  
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Det er ikke registrert viktige berggrunns- eller kvartærgeologiske elementer som morenerygger, 
grytehull, fossilforekomster eller lignende. En del interessante raviner, forårsaket av elver og 
bekker som har skåret seg ned i de mektige løsmassene, forekommer i området. 

Området ligger i overgangen mellom sørboreal (sørlig barskogsone) og mellomboreal sone (midtre 
barskogsone). Midlere årsnedbør i området er på 1340 mm. I følge Meteorologisk institutt er 
gjennomsnittlig månedstemperatur i juli på 13,3 oC, og årsmiddeltemperaturen ligger på 2,9 oC. 
Klimaet regnes som svakt oseanisk.  

Topografien i området er mest variert i SV-del av undersøkelsesområdet. Her er dalføret relativt 
trangt med bratte lier og en del knauser. Videre oppover blir området mer åpent og med slakere, 
skogkledde lier.  

I tillegg til menneskelig påvirkning i form av jord- og skogbruk, er deler av influensområdet også 
betydelig påvirket av bl.a. bil-/skogsveger, jernbane, bebyggelse og andre tekniske inngrep. Det er 
svært lite uberørt natur igjen innenfor tiltaksområdet. 

Inngrepsfrie naturområder (INON) 

Det er ingen inngrepsfrie naturområder, iht DNs definisjon, igjen langs de aktuelle 
trasèalternativene (se Figur 4.5-3). Aktiviteter nevnt i forrige avsnitt er årsaken til dette. Tiltaket 
medfører med andre ord ingen konsekvenser for denne typen naturområder. 

Vilt/dyreliv 

Hele tiltaksområdet for ny E6 er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet som bl.a. bebyggelse, 
infrastruktur, landbruk m.m, og det er lite uberørt natur igjen i dette området. Dette påvirker også 
bestandene av vilt. Arter som er tolerante i forhold til menneskelig aktivitet dominerer, mens sky 
og ofte arealkrevende arter unngår denne typen områder.   

Det er en svært god bestand av elg i området rundt Harran. Det er relativt stor trafikk av elg fra 
nord og vest ned mot Stormyra/Namsen. Dette er en utsatt strekning med tanke på viltpåkjørsler, 
jfr. oversikt over påkjørsler på jernbanen 2003-2005. At det ikke er registrert påkjørsler på E6 i 
dette området skyldes nok at hastigheten er lav i dag. Økt hastighet øker risikoen for påkjørsler, og 
det må derfor vurderes tiltak mot viltpåkjørsler på strekningen mellom Harran skole og Nes Bru 
dersom alt 2 eller 2B velges. Viltet kan også komme fra øst, og det må sikres at ny E6 ikke blir en 
barriere for trekk mot nord og vest. Se kapittel 4.5.6 angående avbøtende tiltak. 

De store rovdyrene, nærmere bestemt ulv, bjørn, gaupe og jerv, observeres med jevne mellomrom i 
regionen. Det er ingen fast bestand av disse artene innenfor dette prosjektets tiltaksområde. 
Konfliktpotensialet for ny E6 i forhold til disse artene er vurdert som svært lite, og de er derfor ikke 
videre omtalt i dette kapitlet.  

Det er gjennomført en relativt grundig kartlegging av fuglelivet i tiltaksområdet. Fuglefaunaen i 
området består i stor grad av relativt vanlig forekommende arter, men enkelte rødlistearter er påvist 
(se kap. om rødlistearter) og flere antas å forekomme i området. De viktigste områdene for fugl 
langs de aktuelle trasèene er avmerket på registreringskartet i Figur 4.5-3 og nærmere beskrevet i 
Tabell 4.5-2. 

Vegetasjon 

På samme måte som viltbestandene er vegetasjonen i området sterkt påvirket av menneskelig 
aktivitet. Store deler av de arealene som forventes å bli berørt av de ulike trasèalternativene består 
av dyrket mark og gjødslet innmarksbeite. Disse områdene har liten verdi med tanke på biologisk 
mangfold. Kun ett område langs trasèene er avgrenset som en viktig naturtype, nærmere bestemt 
Moamyra (Stormyra), som er en intakt høgmyr av den fattige typen. Denne lokaliteten er nærmere 
omtalt i Tabell 4.5-2.  

To områder langs trasèene er avgrenset som viktige naturtyper, nærmere bestemt Moamyra 
(Stormyra), som er en intakt høgmyr av den fattige typen, samt en ravine med kystgranskog like 
nordøst for denne myra. Disse lokaliteten er vurdert som henholdsvis viktig (B) og svært viktig 
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(A), og er nærmere omtalt i Tabell 4.5-2. Utover dette forekommer enkelte andre lokaliteter av 
kystregnskog i området, men ingen av disse vil blir berørt av utbyggingen. 

Området hadde tidligere omfattende arealer av kystregnskog, men intensiv hogst over lang tid har 
ødelagt det aller meste av denne naturtypen. De restarealene av kystregnskog som man finner i 
raviner og andre vanskelig tilgjengelige områder er derfor av nasjonal og til dels internasjonal 
betydning.  

Det forekommer også noe kantvegetasjon langs selve Namsen og sidebekkene, men områdene er 
svært små i utstrekning og artssammensetningen er triviell. Kantvegetasjon langs vassdragene har 
imidlertid ofte en viktig landskapsøkologisk funksjon, og fungerer bl.a. som skjul, område for 
næringssøk og trekkvei for en rekke arter av fugl, amfibier, reptiler og mindre pattedyr.  

Rødlistearter 

Av rødlistearter er dverspetten (DC) observert, enten direkte eller via sportegn, flere steder i 
influensområdet. I tillegg ble trane (DM) observert nær E6 ved Stormyra. I tillegg er det ikke 
usannsynlig at arter som vendehals (V) og hønsehauk (V) kan forekomme i området, men disse ble 
ikke påvist under feltarbeidet sommeren 2006. Utover dette er potensialet for funn av rødlistearter 
innenfor tiltaksområdet vurdert som lite.  

Viktige områder / forekomster av biologisk mangfold 

Tabellen under oppsummerer de viktigste områdene / forekomstene av biologisk mangfold 
innenfor undersøkelsesområdet. 

Tabell 4.5-2: Viktige områder for biologisk mangfold, samt deres verdi.  

Lokalitet Type Områdebeskrivelse Verdi 

1. 

139/Z 
Namsen 

 Lakseførende 
vassdrag 

Nest etter Tana er Namsenvassdraget det viktigste lakse- og 
sjøørretvassdrag i landet. Sesongen 2000 ble det fisket 41.500 
kg laks og sjøørret i dette vassdraget. Strekningen fra Nedre 
Fiskumfoss til Nes Bru er relativt marginal som gyte- og 
oppvekstområde for anadrom fisk i forhold til områder lenger 
ned i vassdraget. På strekningen fra Nedre Fiskumfoss til 
Nordland grense forekommer den relikte laksetypen 
namsblank. I motsetning til vanlig laks lever den hele sitt liv i 
ferskvann og foretrekker strykområder i hovedelva (Namsen), 
men vi finner den også i enkelte sideelver. Namsblanken er en 
av de mest spesielle fiskestammene i ferskvann i Norge. Dette 
bidrar til at den delen av Namsen som ligger innenfor 
influensområdet til dette prosjektet vurderes som svært viktig 
(A) for biologisk mangfold.   

L          M         S 
|----------|----------| 
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Lokalitet Type Områdebeskrivelse Verdi 

2.  

139/7 
Nesåa 

 Vernet vassdrag Nesåa (Neselva) er en av de største sideelvene til 
Namsenvassdraget. Kildene ligger i fjellområdene mellom 
Namdalen og Lierne, med utløp i Namsen like nord for 
tettstedet Harran. I midtre deler ligger morenemateriale og store 
brerandavsetninger. De nederste fem km er dominert av marin 
leire med ravinelandskap og til dels skredmasser. Nedre deler 
har flere lengre meandrerende partier. Ørret og røye finnes 
naturlig i hele vassdraget, til dels med god kvalitet. Elva har 
fått stor betydning som oppvekstområde for utsatt lakseyngel. 
Feltet er viktig som viltområde, særlig for arealkrevende arter. 
Det er tidvis stor tetthet av elg i nedre deler. Området har 
sjeldne arter som jerv, gaupe og fjellrev samt rype, kongeørn 
og fjellvåk. Feltet har også et par gode biotoper for 
våtmarksfugl.  

En stor kraftledning som krysser nedre del utgjør det største 
inngrepet. Nesåa omfatter et større regionalt friluftsområde 
med urørt karakter, og store deler av midtre og øvre del 
representerer et av de siste større villmarkspregete 
naturområdene i Nord-Trøndelag. Det drives konvensjonelt 
landbruk langs vassdraget, og nedre del er et viktig og aktivt 
drevet skogområde. Verdi: Svært viktig (A). 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

3.  

BN00025
964 

Moamyra 
/ Stormyra 

 Viktig 
naturtype (inntakt 
høgmyr) 

Moen et al. (1983) beskriver dette myrområdet som et 
sammenhengende ombrotroft kompleks som inneholder 
eksentrisk planmyr (kan i følge Moen et al. også nok tolkes 
som eksentrisk høgmyr). Det er fine breie kantskoger og 
regelmessige strukturer med dels minerotrofe høljegjøler. Myra 
er artsfattig, med rome og kvitmyrak på ombrotrofe partier. 
Mattevegetasjon dominerer, men tuer er også vanlige. I 
tuevegetasjonen er det blant annet dvergbjørk, kvitkrull, 
furumose, heigråmose, rusttorvmose og furutorvmose. Ei 
kraftlinje krysser lokaliteten. Ett hekkende par storspove ble 
påvist sommeren 2006, samt at ett par fiskemåke ble observert. 
Et tranepar som rastet på åkeren like øst for E6 og Stormyra 
den 12. juni kan muligens komme fra denne myra, da 
lokaliteten er godt egnet for trane. Lokaliteten er også godt 
egnet for krikkand, rødstilk, enkeltbekkasin og gluttsnipe, men 
ingen av disse artene ble observert sommeren 2006. Verdi: 
Viktig (B). 

L          M         S 
|----------|----------| 

          

4.  

BN00026
000 

Harran 

 Viktig 
naturtype 
(kystgranskog) 

Lokaliteten ligger like nord for Harran, på østsida av en 
skogsbilveg som går langs Fiskumelva. I ei ravine er det 
registrert noe naturskog, hovedsakelig med gran, men også med 
en del bjørk, gråor og enkelte rogn og selje (Direktoratet for 
naturforvaltning 1997). Småbregneskog er den vanligste 
vegetasjonstypen. I tillegg finnes litt høgstaudeskog, 
storbregneskog og rik sumpskog. Lavfloraen er ikke spesiell 
rik, men enkelte interessante arter er funnet. Trådragg (V) 
forekommer sparsomt. Lungenever, skrubbenever og 
vrengearter (Nephroma spp.) er ganske vanlige, mens 
kystårenever finnes mer sparsomt. Artene opptrer i første rekke 
på gran, men finnes også på mange løvtrær. Området er 
påvirket av eldre plukkhogster. I følge Direktoratet for 
naturforvaltning (1997) er lokaliteten en typisk liten 
restlokalitet i et ellers hardt hogd landskap. Tidligere har det 
her sannsynligvis vært en typisk kystgranskog. Flere inngrep i 
nyere tid har redusert områdets naturverdi. Den sårbare arten 
trådragg gir verdi svært viktig (A), men da lokaliteten er liten 
og arten forekommer sparsomt er verdien nedjustert til viktig 
(B). 

L          M         S 
|----------|----------| 
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Lokalitet Type Områdebeskrivelse Verdi 

5. 

BN00025
993, 

Fiskem-
foss 

 Viktig 
naturtype 
(kystgranskog) 

Lokaliteten ligger på østsida av Namsen, rett ovenfor 
Fiskumfossen. I lokaliteten står her igjen en del granskog i et 
par dype raviner. I tillegg er det innslag av noe løvtrær, blant 
annet gråor. Ravinene ligger ned mot ca 30 m o.h. mot elva, 
mens terrassene ligger på rundt 110 m o.h. Lokaliteten 
avgrenses hovedsakelig mot hogstflater og unge granplantinger. 
Det ble funnet en del læger i skogen, men kontinuiteten i dødt 
trevirke er trolig lav. Lavfloraen er til dels ganske rik. Av størst 
interesse er fossenever (V) som ble funnet med en del 
eksemplarer på to grantrær nær fossen. I tillegg ble gullprikklav 
(V) funnet sparsomt, mens sølvnever ble påvist med ett 
eksemplar på ei gran. Både trådragg (V), lungenever og 
skrubbenever er ganske vanlige. Av knappenålslav forekommer 
langnål spredt. Lokaliteten utgjør et relativt stort restareal med 
kystgranskog langs Namsen. Området har forekomst av flere 
truede arter, der spesielt den sjeldne fossenever (V) har stor 
interesse. Det er derfor en meget verdifull restlokalitet for 
kystgranskog i regionen, og et viktig leveområde for 
fuktighetskrevende arter knyttet til slik skog. Verdi: Svært 
viktig (A). 

L          M         S 
|----------|----------| 

              

6. 

BN00025
976Sole

m 

 Viktig 
naturtype 
(kystgranskog) 

Lokaliteten ligger sørøst for E6 ved Myran i et stort og delvis 
intakt ravinesystem. Lokaliteten er vernet som naturreservat og 
avgrensingen følger vernegrensa. Vegetasjonsmessig dominerer 
småbregnegranskog i området, men det er også innslag av 
blåbærgranskog på ryggene mellom småravinene. I botn av 
ravinene er det innslag av storbregneskog, høgstaudeskog, 
fattig og rik sumpskog. En del gråor vokser på de fuktigste 
stedene, og det er også noe grov bjørk i lokaliteten, som 
strekker seg fra omtrent 90 m o.h. opp mot 120 m o.h. En del 
læger finnes, det aller meste i ferske nedbrytingsstadier, og 
kontinuiteten i dødt trevirke er vurdert som lav. Skogen i 
ravinene er relativt glissen, og bærer preg av sein og dårlig 
vekst. Det er god sjiktning i skogen. Den tidligere antatt 
utrydda trønderlaven (E) er funnet på lokaliteten. Funnet ble 
gjort på ei gran og følgearter var lungenever, skrubbenever og 
vrengearter (Nephroma spp). Den sjeldne granfiltlaven (E) ble 
påvist på i alt 6 trær, totalt over 20 thalli, og dette en av de 
rikeste lokalitetene som er kjent for arten i Europa. Ellers ble 
det gjort sparsomme funn av gullprikklav (V) og trådragg (V).  
Lokaliteten har klart internasjonal verdi. Dette er en av ytterst 
få kjente lokaliteter for trønderlav (E) i Europa. Mer enn 20 
thallus av den sjeldne granfiltlaven (E) ble påvist, og også 
denne forekomsten har internasjonal verdi. Verdi: Svært viktig 
(A). 

L          M         S 
|----------|----------| 

              

7.  
Bruheim 

vest 

 Viktig 
naturtype 
(kystgranskog) 

Lokaliteten ligger i en ravine vest for Bruheim. Naturtypen 
omfatter en nordvendt side av en 15-20 m dyp østvendt 
ravinedal på marin leire. Et flatere parti inngår langs Stormyra 
sør og sørvest for ravinedalen. Hele området er dominert av 
eldre granskog, med jevnt innslag av bjørk, rogn og gråor. 
Dominerende vegetasjonstype er småbregneskog, med større 
andel av både storbregne- og høgstaudeskog. Små partier er 
sumpskogspreget og det finnes noe gråor-heggeskog langs 
bekken i bunn av ravinen.  I østre halvdel er granskogen 
relativt gammel og grovvokst. Rødlisteartene trådragg (V) og 
Råteflak (DM) ble funnet. Flere fuktighetskrevende lavarter er 
registrert i området. Arter som lungenever, skrubbenever, 
kystårenever og vrengearter er vanlig forekommende på 
løvtrær. Se vedlegg for nærmere beskrivelse. Verdi: Svært 
viktig (A). 

L          M         S 
|----------|----------| 

              

8.  
Østsiden 

av 
Namsen 

 Viltområde 
(elg) 

Området på østsiden av Namsen er et viktig vinterbeiteområde 
for elg. Det er også en forholdsvis tett bestand av elg i området 
også på sommeren. Det er også registrert en trekkrute for elg 
som kommer fra vestsiden og krysser Namsen mellom Nedre 
og Øvre Fiskumfoss. Verdi usikker, men antatt lokalt viktig 
(C). 

L          M         S 
|----------|----------| 
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Lokalitet Type Områdebeskrivelse Verdi 

9. 

Bjørbekke
nget 

 Viltområde 
(fugl) 

Gammel, fuktig beitemark nær boligområde. Bekkefar. 
Gammel og storvokst rogn, selje og hegg. Noe død ved – både 
liggende og stående. Feltsjikt bevokst med sneller og bregner. 
Området er tilsynelatende egnet for dvergspett og vendehals, 
men verken fugl eller hakkemerker observert. 
Territoriehevdende gransanger, gråtrost, rødvingetrost, 
bokfink, bjørkefink, grønnsisik, svarthvitfluesnapper, ringdue, 
blåmeis og jernspurv. Verdi: Lokalt viktig (C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

      

10.  

Kvernmoe
n 

 Viltområde 
(fugl) 

Elv og elvebredde tett bevokst med småvokst or og selje. 
Området er tilsynelatende egnet for dvergspett, men verken 
fugl eller hakkemerker observert. Furasjerende fossekall under 
E6-bro. Reir ikke funnet i undersøkelsesområdet. Syngende 
gulsanger. Verdi: Lokalt viktig (C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

      

11.  

Elvebakke
n 

 Viltområde 
(fugl) 

Sump/myrområde. Sannsynligvis flomsone vår og høst. 
Bekkefar renner ut i Namsen. Stor tetthet av spurvefugl. 
Territoriehevdende sivspurv (min. 2 par), tornsanger, 
bjørkefink, hagesanger, gransanger, svarttrost, gråtrost, 
rødvingetrost og svarthvitfluesnapper. Hekkelokalitet for 
vadefugl med territoriehevdende rødstilk, strandsnipe og 
enkeltbekkasin, samt ett par fiskemåke på myra. Verdi: Lokalt 
viktig (C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

       

12.  

Elv vest 
for 

Moamyra 

 Viltområde 
(fugl) 

Liten elv/bekk. Mye død ved, både liggende og stående, langs 
bredden på begge sider av E6. Gråor, hegg og rogn dominerer 
tresjiktet. Sneller og bregner i feltsjikt. Gammelt dvergspettreir 
funnet i morken stubbe ca. 100 meter nord for E6. Ingen tegn 
til dvergspetthekking i 2006. Stor tetthet av spurvefugl. 
Gråtrostkoloni øst for E6. Syngende munk, gulsanger, 
kjøttmeis, blåmeis, gransanger, rødvingetrost, jernspurv, 
rødstrupe, svarthvitfluesnapper, sivspurv. Verdi: Lokalt viktig 
(C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

       

13. 

Gjertrud-
holmen i 

Nesåa 

 Viltområde 
(fugl) 

Øy i elv. Gammel og storvokst gråor ispedd rogn, selje og 
hegg. Noe liggende død ved. Feltsjikt bevokst med siv, gress 
og starr. Busksjikt selje og vier. Deler av øya oversvømmes 
sannsynligvis vår og høst. Meget tett spurvefuglsamfunn. 
Gråtrost dominerende, men også alt annet man kan regne med 
å finne i slik skog (gulsanger, hagesanger, munk etc.). 
Stokkand m/unger rastende på øya. Strandsnipe 
territoriehevdende. Hakkemerker etter spett – sannsynligvis 
dvergspett. Verdi: Lokalt til regionalt viktig (C-B). 

L          M         S 
|----------|----------| 

         

14. 

Namsens 
østre 

bredde 

 Viltområde 
(fugl) 

Meget storvokst og gammel løvskog i lite bestand. 
Ekstraordinær størrelse på løvtrærne. Dominerende tresjikt 
selje og rogn. Innslag av osp. Grønnspett og dvergspett hørt, 
men reir av året ikke funnet. Dog flere gamle reirhull av flagg- 
og grønnspett. Syngende gulsanger. Med omkringliggende 
beitemarker og gressåkrer skulle området også være egnet for 
vendehals. Funn av rødlistearten dvergspett gjør at lokaliteten 
vurderes som lokalt til regionalt viktig (C-B). 

L          M         S 
|----------|----------| 

         

15. 

Skog 
sørvest for 
Gjertrud-
holmen 

 Viltområde 
(fugl) 

Gammel granskog. Lite stående død ved, men noe liggende 
død ved. Området er tilsynelatende egnet for hønsehauk, men 
kunne ikke finne tegn til arten under undersøkelsene. En 
senvinterundersøkelse i området kunne avdekket artens 
eksistens. Hakkemerker etter tretåspett. Verdi: Lokalt viktig 
(C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

        



 Kommunedelplan med Konsekvensutredning E6 Harran  

 64

Lokalitet Type Områdebeskrivelse Verdi 

16. 

Namsens 
vestre 
bredd 

 Viltområde 
(fugl) 

Tilsynelatende flyteøyer / torvtuer. Vanskelig å klassifisere 
øyenes beskaffenhet, da de er utilgjengelige uten båt. 
Sannsynligvis dreier det seg om torvtuer. Tuene ble brukt som 
rasteplasser for både kanadagås, stokkand, kvinand og 
strandsnipe. Godt egnet som hekkeplass for bakkerugende 
andefugler. Verdi: Lokalt viktig (C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

      

17. 
Østsiden 

av 
Namsen 

 Viltområde 
(bever) 

På østsiden av Namsen er det flere leve- og hiområder for 
bever på strekningen fra Øvre Fiskumfoss og opp forbi Nes 
bru. Disse lokalitetene vurderes å ha lokal verdi (C). 

L          M         S 
|----------|----------| 

       

18. 

Fiskem-
foss nord 

 Viktig 
naturtype 
(kystgranskog) 

Naturtypen omfatter to dype ravinedaler under marin grense 
mellom E6 og toglinja sør for Harran. Vegetasjonen er frodig 
og varierer fra småbregneskog på koller og i øvre deler av 
lisidene, via storbregne- til høgstaude- og sumpskog i bunn. 
Eldre virkesrik granskog dominerer den nordlige ravinen, mens 
den sørlige har et mer åpent preg med en stor andel løvskog 
(gråor, selje, rogn og bjørk). Rike Lobarionsamfunn ble påvist 
på både gran og løv. Særlig interessant var store forekomster av 
skrubbenever, lungenever og vrengearter på tynne grener og på 
stammen av gran. Dette er et godt signal på verdifulle 
regnskogslokaliteter og potensialet for at mer krevende arter 
finnes i området er stor. Se vedlegg for nærmere beskrivelse. 
Verdi: Noe usikker, men antatt Svært viktig (A). 

L          M         S 
|----------|----------| 

              

 



 Kommunedelplan med Konsekvensutredning E6 Harran  

 65

 
Figur 4.5-3. Viktige områder for biologisk mangfold. 
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4.5.5 Omfang og konsekvenser av tiltaket 

Alternativ 0 

Mange av områdets kvaliteter er knyttet til små restarealer i kultur- og skoglandskapet. Dette er 
områder som pga av bl.a. topografiske eller bonitetsmessige forhold ikke er dyrket opp eller utsatt 
for hogst i nyere tid. Ivaretagelsen av det biologiske mangfoldet i området vil derfor i stor grad 
være knyttet til forvaltningen av de restarealene som ikke er vernet i medhold av naturvernloven.    

Utover dette forventes det ingen vesentlige konsekvenser for naturmiljøet dersom tiltaket ikke 
gjennomføres.  

Alternativ 1 

Alternativ 1 vil berøre seks lokalt viktige lokaliteter for fugl, to viktige naturtyper 
(Stormyra/Moamyra og ravina vest for Bruheim) som er vurdert som viktig (B) og svært viktig (A) 
for biologisk mangfold, samt krysse Namsen, som er et viktig vassdrag med bl.a. en relikt 
forekomst av laks (namsblank). Faren for forurensning av Namsen vil neppe endre seg i vesentlig 
grad, og da eventuelt i positiv retning som følge av mindre fare for kollisjoner og uhellsutslipp som 
følge av bedre trafikale forhold i området ved Nes bru. Namsblanken vil derfor ikke bli berørt av 
utbyggingen. Kryssingen av Stormyra/ Moamyra vil med stor sannsynlighet føre til drenering og 
endrede fuktighetsforhold på myra, selv om den er ombrotrof, og vil på sikt med stor sannsynlighet 
føre til oppslag av skog. En kryssing av ravina vest for Bruheim vil medføre at deler av lokaliteten 
blir ødelagt av tekniske inngrep, samt at deler av det resterende arealet blir påvirket av forurensning 
(mange arter av lav er svært følsome ovenfor forurensning), redusert fuktighetsforhold m.m. 
Alternativet vil med andre ord medføre at disse to naturtypene får ødelagt mye av sine kvaliteter. 

Omfang:  Middels negativt omfang   

Konsekvens:  Stor negativ konsekvens (---) 

Alternativ 2 

Alternativ 2 vil berøre syv lokalt viktige områder for fugl, medføre inngrep og økt støy i kantsona 
langs Namsen og krysse Stormyra / Moamyra og ravina vest for Bruheim, som er vurdert som 
henholdsvis viktig (B) og svært viktig (A) for biologisk mangfold.  Konsekvensene er i stor grad 
som alt. 1, men noe større som følge av større inngrep i kantsona langs Namsen.  

Omfang:  Middels negativt omfang  
Konsekvens:  Stor negativ konsekvens (---) 

Alternativ 2B 

Alternativ 2B vil berøre seks lokalt viktige områder for fugl og krysse Stormyra / Moamyra, som er 
vurdert som viktig (B) for biologisk mangfold, og ravina NØ for denne myra (svært viktig, A). 
Namsen berøres kun ved kryssingen nord for Nes bru. Konsekvensene er vurdert som marginalt 
mindre enn alt. 2 og marginalt større enn alt. 1.  

Omfang:  Middels negativt omfang  
 Konsekvens:  Stor negativ konsekvens (---) 

Alternativ 7 

Alternativ 7 vil, med unntak av noen få lokalt viktige områder for fugl og kryssingen av Namsen, 
ikke berøre viktige forekomster for biologisk mangfold. Alternativet vurderes som det klart beste ut 
fra hensynet til biologisk mangfold.  

Omfang:  Lite negativt omfang  

Konsekvens:  Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 
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Tabell 4.5-3: Oppsummering av konsekvenser for deltema naturmiljø 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter 

Området er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet i form av jord- og skogbruk, bebyggelse, veger o.l. Viktige 
naturtyper forekommer i form av små restarealer av kystregnskog og en relativt inntakt myr. Det er også påvist 
spredte lokaliteter som vurderes som lokalt viktige for fugl. Området har i tillegg en god bestand av elg. Det meste av 
området har liten verdi for biologisk mangfold, men Stormyra / Moamyra, Namsen og forekomstene av kystregnskog 
regnes som viktige (middels eller stor verdi).  

 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Konsekvenser for 
Naturmiljø 0 --- --- --- 0/- 

Beskrivelse og 
vurdering av mulige 
konsekvenser og 
konfliktpotensiale 

0-alternativet 
medfører ingen 
vesentlige 
konsekvenser for 
naturmiljøet. 

Stor konflikt 
knyttet til 
kryssingen av 
Stormyra / 
Moamyra og 
ravina NØ for 
myra, ellers 
berører 
alternativet noen 
lokalt viktige 
områder for fugl. 

Stor konflikt 
knyttet til 
kryssingen av 
Stormyra / 
Moamyra og 
ravina NØ for 
myra, ellers 
berører 
alternativet noen 
lokalt viktige 
områder for fugl 
og kantsona langs 
Namsen. 

 

Stor konflikt 
knyttet til 
kryssingen av 
Stormyra / 
Moamyra og 
ravina NØ for 
myra, ellers 
berører 
alternativet noen 
lokalt viktige 
områder for fugl. 

Berører noen 
lokalt viktige 
områder for fugl, 
men har ellers 
ingen vesentlige 
konsekvenser for 
viktige naturtyper, 
viltområder eller 
rødlistearter. Med 
tanke på 
naturmiljø er dette 
det klart beste 
alternativet. 

 

 

4.5.6 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak foreslås: 

Det er en stor bestand av elg i området, men lav fart har medført få kollisjoner på den aktuelle 
strekningen. Dersom ny veg medfører høyere fart må omfanget av kollisjoner overvåkes i tiden 
etter ferdigstillelse, slik at eventuelle avbøtende tiltak i form av viltgjerder og etablering av 
kryssingspunkt kan vurderes.  

4.5.7 Oppfølgende undersøkelser 

Det nylig oppstartede prosjektet Elgundersøkelsene i Nord-Trøndelag (2006-2009) 
(http://www.ninanaturdata.no/elgprosjekt/) har som delmål å kartlegge elgens trekkruter/ 
bevegelsesmønster i forhold til vassdrag, vei og jernbane. Strekningen Grong - Harran - 
Namsskogan er et kjerneområde i denne sammenheng.  Det er merket flere dyr med GPS i området, 
i tillegg til dyr med VHS-sendere som skal peiles. Prosjektet vil trolig etter hvert gi nærmere 
kunnskap om elgens bevegelsesmønster også i planområdet. Data fra denne undersøkelsen vil 
kunne være nyttig i forbindelse med den videre planleggingen av ny E6 gjennom Harran.  
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4.6 Nærmiljø og Friluftsliv  

4.6.1 Hva som skal utredes 

Det foreliggende planprogrammet datert juni 2005 inneholder ingen detaljert beskrivelse av hva 
som skal utredes innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv. Vi har derfor valgt å fokusere på de 
registreringskategoriene som er omtalt i revidert Håndbok 140 (men noe forenklet / mindre 
detaljeringsgrad pga områdets beskaffenhet), nærmere bestemt: 

 Boliger og heldøgnsinstitusjoner (antall boliger, tetthet, boligenes uteplasser, 
fellesområder for opphold og lek mellom husene) 

 Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud 
(bygninger der mange oppholder seg store deler av dagen) 

 Møtesteder i byer og tettsteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske 
forhold, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens). 

 Felles uteområder i byer og tettsteder (type, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, 
klimatiske forhold, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens) 

 Veg- og stinett for gående og syklende (type/funksjon, målpunkter, bruksfrekvens/ 
trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/utrygghet for brukerne, 
betydning som innfallsport til turområder, opplevelseskvaliteter) 

 Identitetsskapende områder/elementer (beskrivelse av hva som gjør at området/ elementet 
er identitetsskapende, hvor mange som kjenner til området/elementet, og hvem området har 
betydning for). 

 Friluftsområder (omfatter områdetype, størrelse, aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, sti- 
og løypenett, opplevelseskvaliteter og bruksfrekvens) 

Det presiseres at ikke alle disse kategoriene er like relevante i denne utredningen, og at de viktigste 
kategoriene er vektlagt mest i den videre omtalen mens enkelte andre er mer overfladisk behandlet.  

4.6.2 Influensområde 
Vi har benyttet stort sett det samme influensområde som for tema Naturmiljø, dvs. arealene som 
blir fysisk berørt (tiltaksområdet) samt tilgrensende områder som kan bli berørt gjennom endringer 
i støyforhold, barriereeffekter m.m.  

4.6.3 Verdivurderinger 
De enkelte delområdene/lokalitetene er verdivurdert i henhold til kriteriene i Tabell 4.6.1. 
Delområdenes verdi er angitt i Tabell 4.6-2. 
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Tabell 4.6-1: Verdikriter for temaet friluftsliv/nærmiljø. Kilde: Statens vegvesens Håndbok 140. (L=liten, 
M=middels, S=stor) 

Kategori Verdi Kriterier 

L  Lav tetthet av boliger og få boliger1 

M  Vanlige boligfelt og boligområder 

Boligområder 

S  Tette konsentrasjoner av boliger 

L  Lav bruks- og oppholdsintensitet 
 Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud for barn og unge 

M  Virksomheter med middels bruks- og besøksintensitet 

Øvrige bebygde 
områder 

S  Virksomheter med svært stor bruks- og besøksintensitet 
 Grunnskoler eller barnehager 

L  Uteområder som er lite brukte  
 Få aktivitetsmuligheter 

M  Brukes ofte (i deler av året) og har ulike aktivitetsmuligheter 
 Områder eller elementer som noen grupper knytter stedsidentitet til 

Offentlige eller  
felles uteområder, 
møtesteder  

S 
 Mye brukt og har spesielle kvaliteter  
 Har betydning for et større område 
 Områder eller elementer som svært mange knytter stedsidentitet til 

L  Lite brukt eller oppleves utrygge, flere barrierer eller omveier 

M  Mye brukt 
 Til sentrale målpunkter  

Veg- og stinett  
for gående og  
syklende 

S 
 Svært mye brukt, god framkommelighet og oppleves som trygge.  
 Viktige forbindelse til områder og målpunkter, spesielle 

opplevelseskvaliteter. 

L  Områder/elementer som få knytter stedsidentitet til.  

M  Områder/elementer som noen knytter stedsidentitet til.  

Identitets-
skapende 
elementer 

S  Områder/elementer som svært mange knytter stedsidentitet til.  

L  Områder som er mindre brukt til friluftsliv 

M  Områder som brukes av mange til friluftsliv 
 Regionale friluftspmråder som er særlig godt egnet til friluftsliv 

Friluftsområder 

S 

 Områder som brukes svært ofte  eller av svært mange til friluftsliv  
 Området som er en del av større sammenhengende områder for 

langturer over flere dager 
 Områder som er attraktive nasjonalt og som i stor grad tilbyr stillhet 

og naturopplevelse 

 

4.6.4 Beskrivelse av dagens situasjon 

Boliger og heldøgnsinstitusjoner  

Spredt bebyggelse i tilknytning til gårdsbrukene dominerer i området, men det er i tillegg to 
boligfelt NØ for dagens E6 (Fiskumfeltet og Stasjonsbyen). Bebyggelsen består primært av 
eneboliger på relativt store tomter med en god del grøntareal mellom husene. Av 
heldøgnsinsitusjoner og lignende finnes det ett bo- og servicesenter og flere omsorgsboliger like 
inntil E6 på motsatt side av dagligvarebutikken. Med unntak av områdene nær dagens E6, hvor 
støyen i perioder er merkbar, er kvaliteten på boligområdene god.    

                                                      
1 Som bolig regnes også plasser på heldøgnsinstitusjoner 
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Skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud  

Harran oppvekstsenter (nr 2 på Figur 4.6-1), som består av barneskole, SFO og barnehage, ligger 
like øst for idrettsanlegget, ca 100 m fra dagens E6. I nærområdet til skolen ligger også enkelte 
viktige områder for idrett, lek og undervisning (17, 18, 19, 20). 

Landbruket har tradisjonelt vært en viktig næringsvei på Harran, men landbrukets betydning har 
blitt vesentlig svekket de siste ti-årene som følge av en omfattende strukturrasjonalisering. I det 
berørte området er det i dag fem driftsenheter som driver med husdyr (heltid) og to som driver med 
korn (deltid). 

Utover skole, SFO og barnehage er servicebedrifter som bygdesentralen (1), bensinstasjonen (4), 
dagligvarebutikken - "Coopen" (5), Harran Kro (6), Harran camping (7), Norsk lakseakvarium (8) 
og Moa camping (22) viktige med tanke på lokale arbeidsplasser. Harran camping drives av 
idrettslaget, og campingplassen er således en svært viktig inntektskilde og avgjørende for 
aktiviteten i idrettslaget. Det er i tillegg mange som pendler til Grong i jobbsammenheng. 
Næringslivet i Harran er svært avhengige av inntekter fra turisttrafikken, og konsekvensene av en 
omlegging av E6 (utenfor sentrum) er nærmere omtalt i kapittel 4.10.     

Felles uteområder / møtesteder i byer og tettsteder  

Enkelte steder på Harran fremstår som viktige samlingspunkter for folk i ulike aldersgrupper:  

Torget (11) på nordsida av E6, like ved Harran kro, er opparbeidet med benker og fontene. Her 
samles ungdommen som skal på skole på Grong, og stedet er også et samlingspunkt på kveldstid og 
blant tilreisende på sommeren.  

Idrettsanlegget, med fotballbaner (17), hoppbakke/skileikanlegg (18) og lysløype (19) er et svært 
viktig område med tanke på fysisk aktivitet for folk i alle aldre. 

Området ved bensinstasjonen (4) er også et viktig samlingssted for bilinteressert ungdom.  

Badeplassene i Fiskumelva er også populære samlingssteder om sommeren. 

Veg- og stinett for gående og syklende 

E6 passerer gjennom Harran sentrum, og flere sideveier knytter bebyggelsen til E6. Disse sideveien 
brukes som ferdselsårer for gående og syklende. Det er i tillegg etablert gang-/sykkelvei mellom 
Kvernmoen/Fiskumelva og Harran oppvekstsenter. Denne gang-/sykkelveien er svært viktig for 
befolkningen på Harran. 

I tillegg til disse sideveiene finnes det flere stier i området som vurderes som viktige. Dette gjelder 
i første rekke kulturstien som går fra torget i sentrum av Harran og opp mot badeplassen på 
Kvernfoss og ned igjen på andre siden av Fiskumelva. Stien / turveien er skiltet/merket og mye 
brukt av lokalbefolkningen og tilreisende.  

E6 gjennom Harran sentrum har ingen planfrie krysninger, noe som gjør at det av mange oppleves 
som farefullt å krysse E6 i perioder med mye trafikk. Det er rapportert om flere nestenulykker i 
krysset nedenfor skolen/idrettsanlegget.   

Identitetsskapende områder/elementer  

Det er ikke rapportert om spesielle identitetsskapende områder eller elementer. 

Friluftsområder 

Det er ingen store, sammenhengende friluftsområder innenfor nærområdet til ny E6. Området 
oppover langs Fiskumelva benyttes en god del, men vil ikke blir berørt av dette prosjektet og er 
derfor ikke videre omtalt.  
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Namsen og kantsona langs vassdraget brukes også mye til fiske, båtliv og annen ferdsel, utover 
dette er det kun nærmiljøområder i Harran sentrum som potensielt sett kan bli skadelidende ved en 
utbygging.   

Oppsummering 

Tabellen under lister opp de viktigste aktørene og områdene med tanke på friluftsliv og nærmiljø 
generelt. Beliggenheten er vist i Figur 4.6-1. 

Tabell 4.6-2. Viktige områder og aktører i lokalmiljøet, både med tanke på friluftsliv og nærmiljøet generelt, 
samt deres verdi. 

Lokalitet Type område Områdebeskrivelse Verdi 

1. 

 

 Bygdesentral I tillegg til bibliotek og Grong Sparebank, holder nå Harran 
Fjellstyre til i bygdesentralen. De selger jakt og fiskekort og 
tilbyr utleie av hytter. Bygdesentralen har også en 
butikkavdeling hvor de selger husflidsprodukter og lys fra 
lysstøyperiet i Namsos. 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

2. 

 

 Barneskole, 
SFO og 
barnehage 

Harran oppvekstsenter består av barneskole (1-7), SFO og 
barnehage.  

L          M         S 
|----------|----------| 

              

3. 

 

 Kirke Samlingspunkt i Harran ved en rekke ulike anledninger. L          M         S 
|----------|----------| 

            

4. 

 

 Bensinstasjon Arbeidsplass og samlingspunkt for bilinteressert ungdom. L          M         S 
|----------|----------| 

          

5. 

 

 Butikk Arbeidsplass og samlingspunkt for folk i alle aldre. Stor 
turisttrafikk om sommeren. 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

6. 

 

 Kafe Arbeidsplass, samlingspunkt og viktig tilbud til turister og 
trafikkanter. 

L          M         S 
|----------|----------| 

            

7. 

 

 Campingplass Harran camping drives av Harran idrettslag og er den 
desidert viktigste inntektskilde til idrettslaget.  

L          M         S 
|----------|----------| 

             

8. 

 

 Namsen 
lakseakvarium 

Arbeidsplass og viktig turistattraksjon. Ligger ved Nedre 
Fiskumfoss (dam). Stor ferdsel / mye besøkt i 
turistsesongen. 

L          M         S 
|----------|----------| 

            

9. 

 

 Kulturminne To gravhauger beliggende ved kulturstien. L          M         S 
|----------|----------| 

          

10. 

 

 Kulturminne Gammel husmannsplass med tilhørende kulturlandskap. L          M         S 
|----------|----------| 

            

11. 

 

 Torgplass Viktig samlingspunkt i sentrum av Harran. Opparbeidet med 
benker og fontene. 

L          M         S 
|----------|----------| 
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Lokalitet Type område Områdebeskrivelse Verdi 

12. 

 

 Badeplass og 
nedl. sagbruk 

Saghøla er den viktigste badeplassen i Harran. Tilrettelagt 
med skifterom, sitteplasser, bålplass og merket sti. 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

13. 

 

 Badeplass Badeplass lenger oppe i Fiskumelva (Kvernfoss) L          M         S 
|----------|----------| 

        

14. 

 

 Dam (Øvre 
Fiskumfoss) 

Dam som bidrar til å opprettholde høy vannstand og 
stillestående vann i Namsen opp til Nes bru. Det går vei over 
dammen, som da knytter sammen NV- og SØ-sida av 
dalføret.  

L          M         S 
|----------|----------| 

      

15. 

 

 Dam (Nedre 
Fiskumfoss) 

Mye besøkt i turistsesongen. Namsen lakseakvarium ligger 
like ved. 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

16. 

 

 Namsen m/ 
kantsone 

En god del brukt til fiske, men noe mindre enn 
elvestrekningen nedenfor Nedre Fiskumfoss (hvor det er mer 
anadrom fisk). Mange har båter liggende på strekningen 
mellom Øvre Fiskumfoss og Nes bru. Fisket på denne 
strekningen er ikke organisert som eget laksevald, men 
fisket er tilgjengelig gjennom kjøp av Grong-kortet (som 
gjelder innlandsfiske i Grong kommune). Harran camping 
har også signalisert økt satsning på denne delen av namsen 
og kantsona langs vassdrag i turismesammenheng. 

L          M         S 
|----------|----------| 

            

17. 

 

 Idrettsanlegg Består av en grasbane og en grusbane. Viktig samlingssted 
for fysisk aktivitet i bygda. 

L          M         S 
|----------|----------| 

             

18. 

 

 Hoppbakke/ 
skileikanlegg 

Ligger like ved fotballbanen. Mye brukt av barn og unge. 
Også brukt av Harran oppvekstsenter. 

L          M         S 
|----------|----------| 

            

19. 

 

 Lysløype Lysløypa ligger i området mellom Fiskumfeltet og 
idrettsanlegget (fotballbanene). Mye brukt på vinteren. 

L          M         S 
|----------|----------| 

            

20. 

 

 Område for 
lek/ 
undervisning 

Område som brukes av Harran oppvekstsenter til lek, 
undervisning og andre aktiviteter.  

L          M         S 
|----------|----------| 

            

21. 

 

 Båtutleie / 
fiske 

Sti ned til Namsen. Moa camping leier ut båter til fiskere, og 
det er relativt mange som benytter seg av dette tilbudet. 

L          M         S 
|----------|----------| 

          

22.  Campingplass Moa camping har 18 utleiehytter, samt bobil- og teltplasser. 
Viktig arbeidsplass som genererer inntekter.  

L          M         S 
|----------|----------| 

            

 

 



 Konsekvensutredning Kommunedelplan Harran Side 73 

 

 73

 
Figur 4.6-1: Viktige områder for friluftsliv og nærmiljøaktiviteter.
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4.6.5 Omfang og konsekvenser av tiltaket 
Når man oppsummerer konsekvensene av de ulike trasèalternativene er det viktig å presisere at det 
innen temaet nærmiljø og friluftsliv vil kunne finnes både positive og negative sider ved hvert 
alternativ. Det er derfor vanskelig å gi en entydig vurdering der man oppsummerer konsekvensene i 
en enkelt setning.  

For Harran sentrum og lokalmiljøet der, er E6 nærmest en livsnerve som skaper arbeidsplasser og 
gir inntekter til lokalsamfunnet. En omlegging av E6 utenfor sentrum vil medføre at Harran blir 
liggende i en "bakevje", noe som vil medføre en betydelig reduksjon i inntektsgrunnlaget til både 
bygdesentralen, bensinstasjonen, kafèen, butikken og de to campingplassene. Selv om en 
omlegging vil kunne bedre de trafikale forholdene og redusere støybelastningen i sentrum, vil 
effektene for lokalsamfunnet være så store at et slikt tiltak neppe vil kunne forsvares. 

Positive og negative konsekvenser ved hver trasè er nærmere vurdert under.  

Alternativ 0  

En opprettholdelse av dagens trasè uten utbedringer eller etableringer av planfrie krysninger vil 
være en lite tilfredsstillende løsning på sikt, både for trafikanter og lokalbefolkningen. En økning 
av trafikken vil kunne medføre en gradvis forverring av situasjonen, men omfanget er vanskelig å 
anslå. Når omfanget settes til ”intet”, og konsekvens til ”ubetydelig” er det fordi Alternativ 0 
representerer et sammenligningsalternativ, som uansett utvikling er definert å ikke ha 
konsekvenser. 

Omfang:  Intet  

Konsekvens:  Ubetydelig (0) 

Alternativ 1 

Alternativ 1 gjennom Harran sentrum vil være positivt med tanke på opprettholdelsen av 
næringslivet og servicetilbudet i bygda, som igjen har stor betydning for lokalmiljøet. Bl.a. vil 
Harran camping kunne opprettholdes, og den er grunnlag for mye av aktiviteten i idrettslaget, som 
er en svært viktig aktør i lokalmiljøet.  

I forhold til dagens situasjon forventes det at en utbygging i henhold til alternativ 1 vil redusere 
støybelastning noe som følge av lavere fartsgrense. Dette vil være positivt for nærmiljøet. 

Et annet positivt tiltak er etableringen av gang-/sykkelveg mellom Nedre Fiskumfoss og Harran 
sentrum. Dette vil bedre trafikksikkerheten for de som ferdes i området til fots eller på sykkel, og 
samtidig øke tilgjengeligheten til Nedre Fiskumfoss og Namsen Lakseakvarium for myke 
trafikanter på Harran.  

Alternativ 1 og 7 er imidlertid vurdert som de minst gunstige alternativene for skole, SFO og 
barnehage på Harran. En omlegging av E6, utenfor sentrum, vil redusere støybelastningen og bedre 
trafikksikkerheten i området rundt skolen. Her vil man imidlertid kunne oppnå en vesentlig 
forbedring for gående og syklende gjennom de tiltakene som allerede ligger inne som en del av 
prosjektplanen (miljøgate med fartsgrense 40 km/t). 

Alternativ 1 berører ingen viktige friluftsområder. 

Totalt sett vurderes alternativ 1 å ha en positiv virkning på friluftsliv og nærmiljø sammenlignet 
med dagens situasjon. 

Omfang:  Liten til middels positiv 

Konsekvens:  Middels positiv konsekvens (++)  
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Alternativ 2 

Alternativ 2 vurderes som det minst gunstige alternativet med tanke på friluftsliv og nærmiljø. 
Dette skyldes bl.a. nærføringen til Namsen og kantsonen langs vassdraget, barrierevirkningen i 
forhold til vassdragets tilgjengelighet, at Harran camping (som legger premissene for aktiviteten i 
idrettslaget) blir sterkt berørt og kanskje må legge ned driften, og at næringslivet ellers vil miste 
svært mye av kundegrunnlaget sitt. Harran vil på mange måter havne i en bakevje, noe som vil få 
vesentlige negative konsekvenser for lokalmiljøet, selv om støy- og trafikale forhold isolert sett vil 
bli forbedret.   

Omfang:  Middels negativt  

Konsekvens:  Middels negativ konsekvens (--) 

 

Alternativ 2B 

Alternativ 2B vil i liten grad endre kundegrunnlaget for Harran camping og bensinstasjonen i 
området, men vil kunne føre til en betydelig reduksjon i kundegrunnlaget til de bedriftene som 
ligger lenger NØ i Harran sentrum (kafè, dagligvarebutikk, bygdesentral og Moa camping). Dette 
vil kunne få negative konsekvenser for lokalmiljøet.  

Avstanden til Namsen og kantsonen langs vassdraget er fortsatt såpass stor at dette området i liten 
grad blir berørt rent fysisk av utbyggingen. Tilgjengeligheten til Namsen vil imidlertid kunne bli 
dårligere som følge av at alt. 2 planlegges med en fartsgrense på 80 km/t. E6 i henhold til alternativ 
2 vil derfor kunne skape en barriere mellom bebyggelsen i sentrum og Namsen. 

Alternativet vil imidlertid bedre trafikksikkerheten i sentrum og føre til redusert støybelastning, noe 
som teller i positiv retning. Forbedringen er imidlertid såpass liten i forhold til alt. 1 med miljøgate 
og fartsgrense på 40 km/t, at dette alternativet totalt sett vurderes å ha liten negativ konsekvens. 

Omfang:  Lite negativt 

Konsekvens:  Liten negativ konsekvens (-) 

 

Alternativ 7 

Det er ingen vesentlig forskjell i forhold til alternativ 1, men alt. 7 vurderes som noe bedre siden 
man unngår nærføring til skolens og barnehagens lekeområde ved Stormyra og bebyggelsen på 
Bruheim og Rønningen.   

Omfang:  Middels til stor positivt  

Konsekvens:  Middels til stor positiv konsekvens (++/+++) 
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Tabell 4.6-3. Oppsummering av konsekvenser for deltema nærmiljø og friluftsliv. 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter 

Harran sentrum er et lite tettsted med servicebedrifter som dagligvarebutikk, kafe, campingplass, bensinstasjon og 
bygdesentral. Det lokale næringslivet er i betydelig grad avhengige av turister og andre som ferdes på E6. Harran 
oppvekstsenter, med barnehage, barneskole og SFO, ligger nær inntil dagens E6. Det er flere viktige 
nærmiljøområder på Harran, men med unntak av Namsen og kantsona langs vassdraget er det ingen store, viktige 
friluftsområder innenfor undersøkelsesområdet. Dagens E6 gjennom sentrum er vurdert som lite tilfredsstillende med 
tanke på trafikale forhold, og flere steder oppleves som trafikkfarlige for de som bor i området.   

 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 
Konsekvenser for 
Nærmiljø og 
Friluftsliv 

0 ++ -- - ++/+++ 

Beskrivelse og 
vurdering av mulige 
konsekvenser og 
konfliktpotensiale 

En økning i trafikken 
vil medføre en 
ytterligere forverring 
av trafikale forhold 
og støy. 

Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor 

 
Alternativ 1:  
 Positivt med tanke på opprettholdelse av det lokale næringslivet og inntektsgrunnlaget til idrettslaget, som begge er av stor 

betydning for nærmiljøet. 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga lavere fartsgrense. 
 Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som følge av ny gang-/sykkelvei mellom Fiskum og Harran sentrum, samt lavere 

fartsgrense gjennom sentrum. 
 Mindre gunstig for Harran oppvekstsenter enn alt. 2 og 2B (støy og trafikale forhold). 

 
Alternativ 2 
 Svært negativt for servicebedriftene i Harran – stort tap av kundegrunnlag (vektlegges). 
 Negativt for Namsen og tilgjengeligheten til vassdraget – barrierevirkning. 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga omlegging. 
 Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som følge av ny gang-/sykkelvei mellom Fiskum og Harran sentrum, samt omlegging 

av veien utenfor sentrum.  
 Gunstig med tanke på støy og trafikale forhold rundt for Harran oppvekstsenter. 

 
Alternativ 2B: 
 Negativt for flere servicebedrifter i sentrum – tap av kundegrunnlag (vektlegges).  
 Noe negativt for tilgjengeligheten til vassdraget – barrierevirkning. 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga omlegging. 
 Bedre trafikksikkerhet for gående og syklende som følge av ny gang-/sykkelvei mellom Fiskum og Harran sentrum, samt omlegging 

av veien utenfor sentrum.  
 Gunstig med tanke på støy og trafikale forhold rundt for Harran oppvekstsenter. 

 
Alternativ 7 

 Konsekvenser i stor grad som alternativ 1, men alt. 7 vurderes som noe bedre siden man unngår nærføring til skolens/barnehagens 
lekeområde ved Stormyra og bebyggelsen på Bruheim og Rønningen. 

 

4.6.6 Avbøtende tiltak 
Alternativ 1 og 7: Miljøgate med fartsgrense 40 km/t ligger inne som en del av tiltaket dersom 
alternativ 1 eller 7 velges. Det er ikke vurdert å være behov for avbøtende tiltak ved disse 
alternativene utover det som allerede ligger inne som en del av prosjektplanene. 

Alt 2 og 2B: Dersom alternativ 2 eller 2B velges, bør man vurdere etablering av planfrie krysninger 
for å sikre allmenhetens tilgang på Namsen. Hvis ikke vil E6 kunne bli en barriere mellom 
bebyggelsen og elva. 

4.6.7 Oppfølgende undersøkelser 

Det er ikke foreslått oppfølgende undersøkelser for temaet friluftsliv og nærmiljø. 
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4.7 Landbruk  
Hva som skal utredes 

Det foreliggende planprogrammet datert juni 2005 inneholder ingen detaljert beskrivelse av hva 
som skal utredes innenfor temaet nærmiljø og friluftsliv. Vi har derfor valgt å fokusere på de 
registreringskategoriene som er omtalt i Håndbok 140, nærmere bestemt: 

 Jordbruk omfatter driftsformer, arealtilstand, driftsforhold, jordtype/jordsmonnkvalitet, 
arrondering/størrelse og utmarksbeite (omfang og kvalitet). 

 Skogbruk omfatter type skog, bonitetsklasse og driftstekniske forhold. 

 Reindrift omfatter beiteområder, beitehager, kalvingsområder, trekkleier, drivingsleier, 
faste installasjoner/anlegg, oppsamlingsområder og andre viktige funksjonsområder. 

 Utmarksressurser omfatter beite, jakt/fiske/sanking, annen økonomisk utnytting av utmark 
på landbrukseiendom.  

Det presiseres at ikke alle disse kategoriene er like relevante i denne utredningen, og at de viktigste 
kategoriene er vektlagt mest i den videre omtalen mens enkelte andre er mer overfladisk behandlet. 

4.7.1 Influensområde 

Landbruket i området blir primært berørt av prosjektet gjennom arealbeslag, men også i betydelig 
grad som følge av barrierevirkninger og forverrede adkomstforhold. Dette innebærer at 
influensområdet for det planlagte tiltaket er relativt lite, og i hovedsak begrenset til gårdsbrukene 
hvor de berørte jord- og skogeiendommene ligger.   

4.7.2 Beskrivelse av dagens situasjon og verdivurdering 
Jordbruksarealer 

I følge Grong kommune er det fem driftsenheter som driver med husdyr (heltid) og to som driver 
med korn (deltid) i det berørte området.  

I området fra Nedre Fiskumfoss i SV til Nordre Nes og Rønningen/Åsheim i NØ er det ca. 1180 
dekar dyrket mark og ca. 350 dekar innmarksbeite. Jordbruksarealet er i hovedsak lokalisert til de 
mektige løsmasseavsetningene av marin- og fluvial opprinnelse som ligger langs Namsen. Som 
Figur 4.7-3 viser er det meste av jordbruksarealet fulldyrket og lettbrukt. Arealene er store, 
velarronderte og produktive, og verdien av jordbruksarealene i undersøkelsesområdet er derfor 
vurdert som stor.   

Verdivurdering 
 
 Liten 

 
           Middels 

 
                   Stor 

    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
                                                                       

 

Skogarealer 

Området fra Fiskum og opp mot Nordre Nes har tradisjonelt vært et tyngdepunkt når det gjelder 
skogbruket i Grong kommune, med godt og aktivt drevne skogeiendommer. Skogen har hatt, og 
har fortsatt, vesentlig betydning for inntekter og sysselsetting på mange av eiendommene. Selv om 
aktiviteten i skogbruket for tiden generelt er lavere enn tidligere, også i disse områdene, vil store 
framtidige skogressurser bygges opp og være tilgjengelige i løpet av 2 - 4 tiår. 

Figur 4.7-4 og Figur 4.7-5 viser skogarealenes utbredelse i undersøkelsesområdet. Gran er det 
dominerende treslaget i området, og det som det er knyttet størst kommersiell verdi til. I tillegg 
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finnes noe blandingsskog og lauvskog langs vassdragene og i tilknytning til bebyggelsen på 
Harran. De skogarealene som ligger på løsmasseavsetningene nede i dalføret har jevnt over høy 
bonitet og gode driftstekniske forhold, mens høyereliggende områder med grunnlendt mark har 
mye lavere produksjonsevne og ofte vanskeligere driftstekniske forhold. Skogarealenes verdi er 
vurdert som henholdsvis stor (høgproduktive områder på løsmasseavsetningene nede i dalføret med 
gode driftstekniske forhold) og liten til middels (høyereliggende områder med lavere 
produksjonsevne og mindre gode driftsforhold). 

Verdivurdering 
 
                                                             Liten 

 
             Middels 

 
             Stor 

                                                                ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
Lavereliggende del av området                                                                                
Øvrige skogarealer                                                            

 

Reindrift 

I følge Reindriftsforvaltningen går 
skillelinjen mellom Østre Namdal 
og Vestre Namdal 
reinbeitedistrikter langs Namsen. I 
høyereliggende områder på begge 
sider av vassdraget er det 
omfattende beitearealer. Høst-
vinterbeiter finnes på begge sider 
av dalføret, mens vinterbeitene er 
lokalisert på østsiden. Flere 
trekkleier er også påvist på 
østsiden av Namsen. Områdene 
langs E6 nede i dalføret brukes 
ikke av reindriftsnæringen, og 
verdien av influensområdet er 
derfor vurdert som ubetydelig. 

Figur 4.7-1. Oversikt over 
beiteområder for reindrifts-næringen. 
Kilde: Reindriftsforvaltningen.   

 

Verdivurdering 
 
                                                             Liten 

 
             Middels 

 
             Stor 

                                                                ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
Influensområdet (langs E6)          
Høyereliggende områder                                                                              

 

Andre utmarksressurser 

Namsen er en av Norges mest populære lakseelver, og har en samlet lakseførende strekning 
(inkludert sideelver) på ca 200 km (kilde: Namsenvassdragets grunneierforening). I 
hovedvassdraget er det bygget laksetrapp bl.a. ved Nedre Fiskumfoss, ca. 2,5 km SV for Harran 
sentrum, og ved Øvre Fiskumfoss, noe som gjør at laksen nå går helt opp til Aunfoss, som ligger ca 
5 km ovenfor Nes bru.   

Salg av fiskekort og tilrettelegging med mer eksklusive "pakker" som inkl. fiske, overnatting, 
bevertning m.m. har lenge vært en viktig inntektskilde for grunneierne langs de mest populære 
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laksevaldene. Namsenvassdragets grunneierforening rapporterer om en samlet omsetning blant sine 
medlemmer (319 grunneiere av totalt ca 400, eller 75%) på nesten 5,2 millioner kroner i 2002.  

Innenfor influensområdet til dette prosjektet har oppgangen av laks tidligere vært relativt liten, og 
det har ikke i samme grad blitt tilrettelagt for at laksefiske kan bli en inntektskilde for grunneierne. 
I 2005 ble det imidlertid registrert en oppvandring på ca 2000 laks i laksetrappa på Nedre 
Fiskumfoss, og dette har medført en økt satsning på tilrettelegging for fiske i valdet oppstrøms Nes 
Bru. Elvestrekningen fra Nes Bru og ned til Øvre Fiskumfoss er mindre egnet for fiske (elven er 
stillestående som følge av oppdemmingen ved Øvre Fiskumfoss), og vi kjenner ikke til planer om 
tilsvarende tilrettelegging i dette området.  

Under er det kort listet opp aktiviteten på strekningen Nedre Fiskumfoss - Nes Bru - Aunfoss.  

Nedenfor Øvre Fiskumfoss: Nedenfor Øvre Fiskumfoss ble det i 2006 solgt laksekort for første 
gang. Dette gjelder strekningen fra Øvre Fiskumfoss og ned til der elva smalner inn (ca 300 meter 
nedenfor fossen). 

Fiskumfoss - Nes Bru: Ikke organisert som eget laksevald. Strekningen omfattes av Grong-kortet, 
som gir tilgang til fiske etter ørret og røye i det meste av Grong kommune. Begrenset potensial for 
videre utvikling med tanke på laksefiske. 

Nes Bru - Aunfoss: Seter - Namsen vald, 12 grunneiere, opprettet 2006. I oppstartsfasen, foreløpig 
med moderate inntekter. Styret i laksevaldet har budsjettert med en inntekt på 20 000 kr i 2006 og 
60 000 kr i 2007.   

Som tilleggsnæring for landbruket i området har nok tilretteleggingen for laksefiske og salg av 
fiskekort et relativt begrenset potensial i dette området sammenlignet med elvestrekninger lenger 
ned i Namsen. Det er derfor lite som tilsier at inntekter fra denne typen aktivitet vil kunne bli et 
viktig bidrag til gårdsbrukenes økonomi i fremtiden. 

Det er også noe salg av jaktkort på både storvilt (elg) og småvilt i området, men jaktområdene 
ligger utenfor tiltaksområdet for ny E6 og berøres således ikke av prosjektet.  

Totalt sett vurderes verdien av øvrige utmarksressurser (jakt og fiske) i influensområdet i 
næringssammenheng som liten.   

 Verdivurdering 
 
 Liten 

 
           Middels 

 
                   Stor 

    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
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Figur 4.7-2. Utmarksbeite i influensområdet. 

Det er en utstrakt bruk av utmarksarealene til beite, og Grong beitelag slipper i følge NIJOS 3500 - 
5000 sau på utmarksbeite i de tilgrensende områdene. På NV-sida av Namsen er beiteområdet 
avgrenset av jernbanelinjen, og ingen viktige beiteområder i utmark vil berørt av en omlegging av 
dagens E6. Forholdet til innmarksbeitene er vist i Figur 4.7-3. 

Verdien av tiltaksområdet som utmarksbeite for husdyr er vurdert som ubetydelig. 

Verdivurdering 
 
 Liten 

 
           Middels 

 
                   Stor 

    ⏐----------------------------⏐-----------------------------⏐ 
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Figur 4.7-3. Jordbruksareal innenfor influensområdet. 
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Figur 4.7-4. Skogarealer innenfor influensområdet, fordelt på skogtype. 
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Figur 4.7-5. Skogarealer innenfor influensområdet, fordelt på produksjonsevne/bonitet. 
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Figur 4.7-6. Digitalt eiendomskart (DEK) med gårds-/bruksnr på berørte eiendommer.



4.7.3 Omfang og konsekvenser av tiltaket 

Alternativ 0   

Landbruket i Norge har i mange år vært preget av nedgangstider og relativt liten optimisme med 
tanke på fremtiden. Bare i perioden 1989 til 1999 ble 15 % av gårdsbrukene i Grong kommune 
nedlagt (SSB 2001). Jordbruksarealet i drift har i samme periode økt med 7,9 %, noe som kan 
forklares med at jorda på de nedlagte gårdene i stor grad leies ut og dermed holdes i hevd, samt at 
de gjenværende brukene har satset på nydyrking.  

Trenden de siste 10-15 årene, med betydelige strukturendringer, forventes å fortsette. For 
influensområdet vil dette med stor sannsynlighet medføre at antall driftsenheter og antall 
sysselsatte i landbruket reduseres ytterligere, mens jordbruksarealet sannsynligvis opprettholdes 
eller endatil økes noe. Man ender da opp med et fåtall driftsenheter som satser stort, og som 
gjennom stordriftsfordeler / mer effektiv drift klarer å opprettholde inntektsgrunnlaget og 
lønnsomheten på et tilfredsstillende nivå.  

Det er altså sannsynlig at landbruket, selv ved 0-alternativet, vil oppleve en fortsatt negativ 
utvikling. Stor usikkerhet knyttet til landbrukets rammevilkår, som i stor grad avhenger av bl.a. 
WTO-forhandlinger og fremtidig norsk landbrukspolitikk, gjør det imidlertid vanskelig å vurdere 
omfanget.   

Alternativ 1 
Arealtap ved alternativ 1:  

Jordbruksarealer Dekar

Fulldyrka jord 25,9

Beitemark 8,3

Sum jordbruksareal 34,2

Skogarealer Dekar 

Høg bonitet 9,9

Middels bonitet 0,0

Lav bonitet 1,0

Impediment 1,3

Sum skogareal 12,2 

 

Alternativ 1 berører tre større landbrukseiendommer. Alternativet vil medføre noe arealbeslag av 
fulldyrket mark og noe beite på Rønningen/Bruheim og Nordre Nes, mens de produktive 
skogsarealene blir lite berørt. Med tanke på jordbruksarealenes arrondering og fremtidige 
driftsforhold (se Figur 4.7-3) er dette det minst konfliktfylte alternativet, men alternativet 
beslaglegger mer dyrket mark enn alternativ 7 og kommer derfor noe dårligere ut. 

Omfang:  Lite til middels negativt  

Konsekvens:  Middels negativ konsekvens  (--) 
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Alternativ 2 
Arealtap ved alternativ 2:  

Jordbruksarealer Dekar

Fulldyrka jord 51,5

Beitemark 8,3

Sum jordbruksareal 59,8

Skogarealer Dekar 

Høg bonitet 17,6

Middels bonitet 0,0

Lav bonitet 1,0

Impediment 5,3

Sum skogareal 23,9 

Alternativ 2 er det mest omfattende alternativet med tanke på arealbeslag av dyrket mark. 
Alternativet berører de store og velarronderte jordbruksarealene ved Harran, Rønningen/ Bruheim 
og Nordre Nes. De store, produktive skogarealene blir i liten grad berørt. Landbruks- og 
matdepartementet (LMD) og Miljøverndepartementet (MD) har en målsetting om å halvere 
omdisponeringen av dyrket mark innen 2011, noe som tilsier at dette alternativet kommer vesentlig 
dårligere ut enn alternativ 1 og 7. Alternativ 2 vil i tillegg avskjære syv større gårdsbruk (evt 
småbruk er ikke tatt med). Slik eiendomsgrensene er, vil gårdene bli delt opp på en uheldig måte og 
få betydelig dårligere arrondering enn i dag. Mye dyrket mark vil bli avskåret fra gårdsbebyggelsen 
og makebytte vil i liten grad kunne bedre på dette.  

Omfang:  Middels til stort negativt  

Konsekvens:  Stor negativ konsekvens (---) 

 

Alternativ 2B 
Arealtap ved alternativ 2B:  

Jordbruksarealer Dekar

Fulldyrka jord 44,7

Beitemark 8,3

Sum jordbruksareal 53,0

Skogarealer Dekar 

Høg bonitet 12,5

Middels bonitet 0,0

Lav bonitet 0,9

Impediment 2,3

Sum skogareal 15,7 

Alternativ 2B innebærer noe mindre arealbeslag enn alternativ 2, men fortsatt vesentlig mer enn 
alternativ 1 og 7. I tillegg vil dette alternativet, på lik linje med alternativ 2, medføre en betydelig 
dårligere arrondering av jordbruksarealene og med det forverrede driftsforhold på gårdsbrukene 
som berøres. Alternativet er totalt sett marginalt bedre enn alternativ 2, men vurderes likevel å ha 
stor negativ konsekvens for landbruket i området. 
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Omfang:  Middels til stort negativt  

Konsekvens:  Stor negativ konsekvens (---) 

 

Alternativ 7 
Arealtap ved alternativ 7:  

Jordbruksarealer Dekar

Fulldyrka jord 19,8

Beitemark 5,0

Sum jordbruksareal 24,8

Skogarealer Dekar 

Høg bonitet 11,3

Middels bonitet 0,0

Lav bonitet 0,0

Impediment 0,9

Sum skogareal 12,2 

Alternativ 7 berører fire større landbrukseiendommer. Som i alternativ 2 og 2B vil forslaget berøre 
eiendommene på en negativ måte i forhold til arealbeslag og oppdeling og dårlig arrondering av 
restarealer. For to av eiendommene vil dette bli spesielt uheldig i forhold til at tunet vil ligge på en 
side av E6 og dyrka mark på den andre. Dette problemet vil ikke kunne løses med makebytte.  

Alternativet vurderes likevel som det klart beste som følge av at det innebærer minst arealbeslag av 
dyrka mark og produktiv skog. 

Omfang:  Lite negativt  

Konsekvens:  Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
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Tabell 4.7-1: Oppsummering av konsekvenser for deltema landbruk 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter 

I området mellom Fiskum og Nordre Nes / Rønningen er det ca 1180 dekar dyrket mark av god kvalitet, samt ca 350 
dekar innmarksbeite. Jordbruksarealet er nesten utelukkende fulldyrket og lettdrevet, og produksjonsforholdene er 
svært gode. På de lavereliggende løsmasseavsetningene er det også en god del produktiv granskog av betydelig 
verdi for landbruket i området. I høyereliggende deler er det mer grunnlendt mark og bart fjell, og 
produksjonsforholdene er vesentlig dårligere. Totalt sett har jord- og skogarealene innenfor undersøkelsesområdet 
stor verdi.    

 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Konsekvenser for 
Landbruk  -- --- --- -/-- 

 
Beskrivelse og 
vurdering av mulige 
konsekvenser og 
konfliktpotensiale 

 
Fortsatt negativ 
utvikling, men 
vanskelig å 
vurdere 
omfanget 

 
25,9 dekar fulldyrka 
jord, 8,3 dekar beite 
og 12,2 dekar skog 
går tapt. 
 
Det minst konfliktfylte 
alternativet med tanke 
på arrondering og 
driftsforhold.  
 

 
51,5 dekar 
fulldyrka jord, 
8,3 dekar beite 
og 23,9 dekar 
skog går tapt. 
 
Relativt 
konfliktfylt 
alternativ med 
tanke på 
arrondering og 
driftsforhold. 
 

 
44,7 dekar 
fulldyrka jord, 8,3 
dekar beite og 
15,7 dekar skog 
går tapt. 
 
Det mest 
konfliktfylte 
alternativet med 
tanke på 
arrondering og 
driftsforhold. 
 

 
19,8 dekar 
fulldyrka jord, 5,0 
dekar beite og 
12,2 dekar skog 
går tapt. 
 
Nest beste 
alternativ med 
tanke på 
arrondering og 
driftsforhold. 
 

 
 

4.7.4 Avbøtende tiltak 

Valget av vegtrasè vil være avgjørende for å minimere de langsiktige konsekvensene for landbruket 
i området. Utover dette vurderes følgende avbøtende tiltak som mest aktuelle: 

 Revegetering av midlertidig berørte arealer. Før anleggsarbeidet starter må det øverste 
jordsmonnet fjernes, lagres mest mulig uforstyrret og legges tilbake på områder som skal 
revegeteres etter at anleggsarbeidet er avsluttet. De berørte arealene må settes i best mulig 
stand for videre landbruksproduksjon. 

 Dersom vegtrasèene krysser grøfter, noe som er naturlig å anta siden det er mye marine 
avsetninger i området, må grøftene settes i stand før anleggsarbeidet avsluttes. Dette for å 
sikre en fortsatt god drenering av de marine løsmassene. 

 Makebytte må vurderes etter at valg av trasè er gjort. Dette kan muligens redusere 
konfliktene noe. 

4.7.5 Oppfølgende undersøkelser 
Utover en kartlegging av eventuelle grøfter og vurdering av behovet for nye, er det ikke behov for 
oppfølgende undersøkelser med tanke på landbruk. 

 

 

 



 Kommunedelplan og Konsekvensutredning Harran   

   89

4.8 Støy  
Planprogrammet inneholder ingen beskrivelse av hva som skal utredes for tema støy. Håndbok 140 
angir at temaet hører hjemme under prissatte konsekvenser, men at det er også kan vurderes i 
forbindelse med de ikke-prissatte konsekvenser under temaet nærmiljø.  

I dette tilfellet er støy hovedsakelig behandlet inn under de prissatte konsekvensene. Beregninger 
av prissatte konsekvenser er gjennomført med EFFEKT 6.05. Beregning av støy og lokal 
luftforurensning er gjort i VSTØY/VLUFT 4.6. Se 4.12 Prissatte konsekvenser. 

4.8.1 Konsekvenser 

Berørte boliger 

I forbindelse med kostnadsoverslag ble det gjort en grov vurdering av antall støyutsatte boliger og 
boliger som krevde tiltak eller evt. innløsning. Ut fra vegdirektoratets retningslinjer for 
framskriving av trafikk har vi:  

 ÅDT2022: 2300 sør for sentrum, 22 % tunge 

 ÅDT2022: 2200 nord for sentrum, 24 % tunge 

Andel tunge kjøretøy er litt høyere nord for sentrum, og trafikktallene er litt lavere. Dette medfører 
at utgangsstøyen ved samme hastighet vil bli den samme nord og sør for sentrum.  

På bakgrunn av trafikkmengde og hastighet er avstanden fra senterlinje veg til det punkt hvor 
støynivået ikke overstiger 55 dB ved husenes fasade regnet ut. Se Tabell 4.8-1 nedenfor.  

Tabell 4.8-1: Tabellen viser avstanden fra senterlinje veg ved ulik hastighet og for støynivåene 65 dB, 60 dB 
og 55 dB. Tallene er oppgitt i meter. Ved stigning på veien vil støysonene bli noe større. 

Hastighet 
Km/t 

65 dB 
Lden 

60 dB 
Lden 

55 dB 
Lden 

40 7 18 27 
50 8 22 30 
60 12 23 38 
70 18 27 46 
80 22 32 56 

For de ulike alternativene er alle hus med støynivå over 55 dB ved fasade talt opp .  

Resultatet at dette er: 

Alternativ 1: 3 hus er direkte berørt. Ca 20 boliger vil trenge mindre tiltak. 

Alternativ 2: 3 hus er direkte berørt. Ca 10 bolighus trenger mindre tiltak. 

Alternativ 2B: 4 hus er direkte berørt. Ca 13 bolighus trenger mindre tiltak. 

Alternativ 7: Ca 20 bolighus trenger mindre tiltak. 

Det er alternativ 2 og 7 som kommer lavest ut med hensyn til kostnader. Det vises til ”E6 Harran 
sentrum inkl. Nes bru. KOSTNADSOVERSLAG” Statens Vegvesen 13. september 2006. 

Prissatte konsekvenser 

Dette tema er omtalt i kapittel 4.12 (gjengitt i vedlegg 1), og det er nedenfor gjengitt en 
oppsummering av antall berørte personer i forhold til støy. 

De prissatte miljøvirkningene er knyttet til støy og luftforurensning. Beregningsresultatene for støy 
er vist nedenfor.  
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Tabell 4.8-2: Endring i støy. Positive tall betyr forbedringer for samfunnet. 

Støy Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Redusert antall personer utsatt (>55 dB ute) 12 57 43 12
Redusert antall personer utsatt (>30 dB inne) 11 47 37 11
Redusert støyplageindeks 3 12 8 4

 

Tabell 4.8-3: Endring i miljøkostnader (mill. 2006-kr). Positive tall betyr forbedringer for samfunnet.  

Kostnader støy og luft Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Nåverdi Støy (mill. 2006-kr) 0 2 1 1

 

Alternativ 2 gir best virkning med tanke på støyreduksjon, da denne traséen ligger lengst vekk fra 
bebyggelsen.  

4.8.2 Oppsummering 
Ut fra prissatte konsekvenser (kapittel 4.12), er Alt. 2 etterfulgt av Alt. 2B de mest gunstige 
alternativene med hensyn til støyplager fordi disse traseéne ligger lengst unna bebyggelsen. Alt. 1 
og Alt. 7 følger dagens trasé gjennom Harran sentrum og gir naturlig nok flest støyutsatte boliger. 
Disse to alternativene er tilnærmet likeverdig mht. støy. 

Ut fra det grove overslaget som er gjort i forbindelse med kostnadsoverslag er det alternativ 2 og 7 
som kommer ut med lavest kostnad. Her er det tatt hensyn til grad av berøring for den enkelte 
bolig. Det vil si at enkelte boliger er vurdert med tanke på evt. innløsning eller total renovering, 
mens andre boliger vil kreve mindre tiltak som fasadeutbedring eller støyskjerming. 

Krav om støysonekart tas inn i bestemmelsene i kommunedelplanen. Støysonekart utarbeides og 
beregnes etter Nova Point Støy som vedlegg til reguleringsplanen. 
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4.9 Barrièrevirkninger 
Planprogrammet inneholder ingen beskrivelse av hva som skal utredes for tema barrierevirkning. 
Håndbok 140 angir heller ikke beskrivelse av dette som et eget deltema under ikke-prissatte 
konsekvenser.  

For tema barrierevirkning er konsekvensene i denne rapporten beskrevet på en mer overordnet 
måte enn øvrige tema. Det er ikke beskrevet verdi og omfang, men med ord forsøkt å gi et bilde av 
om de samlede konsekvensene vil være overveiende positive eller negative for hvert alternativ. 
Barriereeffekt er også nevnt i forbindelse med nærmiljø og friluftsliv, samt kulturmiljø.  For å 
unngå dobbeltvekting inngår dette temaet ikke inn i oppsummeringen. 

 

Alternativ 0: 

Vegen oppleves som en barriere mellom bebyggelse på østsiden og vestsiden av vegen. 
Barrierevirkning av vegen oppleves sterkt pga landevegsutforming med autovern (w-skinne/ 
gardrail) og åpen grøft inne i sentrumsområdet. Relativt høyt fartsnivå helt inn mot sentrum bidrar 
til å forsterke barriereeffekten. Ved økende trafikkmengder vil den negative effekten bli forsterket.  

Landevegsutforming av vegen hører ikke hjemme inne i et sentrumsområde. Det bør uavhengig av 
tiltaket vurderes å etablere tiltak/ miljøgate som reduserer hastigheten gjennom sentrum, reduserer 
barrierevirkning av vegen og gir den ønskede stoppeffekt i Harran (se også under alternativ 1 og 7). 

   

Figur 4.9-1:   

Alternativ 1: 

Alternativ 1 følger dagens trase for E6 gjennom Harran sentrum. Miljøgateutforming og hastighet 
40 km/t forutsettes i alternativ 1. Utforming av gatetverrsnittet og fartsnivå samt plassering av evt 
ny bebyggelse i forhold til vegen vil avgjøre hvorvidt vegen fortsatt vil virke som en barriere, eller 
om den vil virke som et element som binder bebyggelse og funksjoner øst og vest for vegen 
sammen.  Det er god plass i gatetverrsnittet, og potensialet for å få til gode løsninger som gjør 
vegen til et samlende element i sentrum er tilstede.  

Lav hastighet, gateutforming med kantstein, lukket avrenningssystem og bevisst bruk av 
beplantning, belegg og opphøyde gangfelt er eksempler på tiltak som vil redusere barriereeffekten 
av vegen. Dette kan samtidig gi bilister signal om at man er inne i et attraktivt sentrumsområde og 
dermed gi ønsket stoppeffekt for næringslivet i Harran. Forutsatt god utforming i sentrum vil 
alternativ 1 gi positiv konsekvens mht å redusere barrierevirkningen av vegen i sentrum. Vegen vil 
virke samlende i sentrum. 

Nord for Harran medfører ny E6 i alternativ 1 en høy fylling rett vest for elva. Denne fyllingen vil 
bli en barriere for boligbebyggelsen som blir liggende nord for fyllingen.  
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På øvrig del av strekningen vil gang- og sykkelveg medføre en positiv endring, men i store trekk vil 
det ikke bli noen vesentlig endring av vegens barrierevirkning i forhold til 0-alternativet.  

Alternativ 2: 

Trasealternativet vil medføre at gjennomgangstrafikk på E6 forsvinner bort fra sentrumsområdet, 
barriereeffekt av hovedvegen inne i sentrum vil reduseres. Dagens trase i sentrum kan utformes 
som en lokal gate med lav hastighet og sentrumspreg. Forutsatt god utforming i sentrum vil dette 
alternativet gi positiv konsekvens mht å redusere barrierevirkningen av vegen i sentrum. 

Tilgjengelighet til sentrum for forbipasserende/ turister blir dårligere i ny situasjon da man må 
svinge av hovedvegen for å oppsøke sentrum, noe som kan sies å være en barriereeffekt av 
omleggingen som gir negativ konsekvens for tettstedet. 

Ny E6 alternativ 2 vil gå langs elvebredden. Dette vil gi en barriereeffekt for den fysiske og 
opplevelsesmessige sammenhengen mellom tettbebyggelsen/ kirka og Namsen/elvebredden. Denne 
sammenhengen har tradisjonelt vært åpen og tilgjengeligheten til elva har vært god. Alt. 2 
planlegges med en fartsgrense på 80 km/t forbi sentrum. Alternativ 2 vil derfor kunne skape en 
barriere mellom bebyggelsen i sentrum og Namsen. 

Nord for Harran medfører ny E6 i alternativ 2 en høy fylling rett vest for elva. Denne fyllingen vil 
bli en barriere for boligbebyggelsen som blir liggende nord for fyllingen.  

På øvrig del av strekningen vil gang- og sykkelveg medføre en positiv endring, men i store trekk vil 
det ikke bli noen vesentlig endring av vegens barrierevirkning i forhold til 0-alternativet.  

 

Alternativ 2B: 

Vegen vil representere en barriere mellom gårdsbebyggelsen i sentrum øst for dagens E6 og 
tilhørende dyrket mark, noe som vil være negativt. Alt. 2B planlegges med en fartsgrense på 80 
km/t forbi sentrum. Alternativ 2B vil derfor også kunne skape en sterk barriere mellom 
bebyggelsen i sentrum og Namsen. Det vil bli en barriereeffekt for den fysiske og 
opplevelsesmessige sammenhengen mellom tettbebyggelsen og Namsen/elvebredden. Denne 
sammenhengen har tradisjonelt har vært åpen og tilgjengeligheten til elva har vært god. 

Trasealternativet vil splitte sentrum i sør (kirka, Harran camping) fra nordre del av sentrum.  

Trasealternativet vil videre medføre at gjennomgangstrafikk på E6 forsvinner bort fra nordre del av 
sentrum. Barriereeffekt av hovedvegen inne i sentrum vil slik reduseres. Dagens trase i sentrum kan 
utformes som en lokal gate med lav hastighet og sentrumspreg. Forutsatt god utforming i sentrum 
vil dette alternativet gi positiv konsekvens mht å redusere barrierevirkningen av vegen i sentrum. 

Nord for Harran medfører ny E6 i alternativ 2B en høy fylling rett vest for elva. Denne fyllingen vil 
bli en barriere for boligbebyggelsen som blir liggende nord for fyllingen.  

På øvrig del av strekningen vil gang- og sykkelveg medføre en positiv endring, men i store trekk vil 
det ikke bli noen vesentlig endring av vegens barrierevirkning i forhold til 0-alternativet.  

 

Alternativ 7: 

Alternativ 7 følger dagens trase for E6 gjennom Harran sentrum. Miljøgateutforming og hastighet 
40 km/t forutsettes i alternativ 7. Utforming av gatetverrsnittet og fartsnivå samt plassering av evt 
ny bebyggelse i forhold til vegen vil avgjøre hvorvidt vegen fortsatt vil virke som en barriere, eller 
om den vil virke som et element som binder bebyggelse og funksjoner øst og vest for vegen 
sammen.  Det er god plass i gatetverrsnittet, og potensialet for å få til gode løsninger som gjør 
vegen til et samlende element i sentrum er tilstede.  
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Lav hastighet, gateutforming med kantstein, lukket avrenningssystem og bevisst bruk av 
beplantning, belegg og opphøyde gangfelt er eksempler på tiltak som vil redusere barriereeffekten 
av vegen. Dette kan samtidig gi bilister signal om at man er inne i et attraktivt sentrumsområde og 
dermed gi ønsket stoppeffekt for næringslivet i Harran. Forutsatt god utforming i sentrum vil 
alternativ 1 gi positiv konsekvens mht å redusere barrierevirkningen av vegen i sentrum. Vegen vil 
virke samlende i sentrum. 

For boliger langs E6 nord for sentrum vil også den nye vegen representere en barriere mot elva 
(tilnærmet som i dag). 

På øvrig del av strekningen vil gang- og sykkelveg medføre en positiv endring, men i store trekk vil 
det ikke bli noen vesentlig endring av vegens barrierevirkning i forhold til 0-alternativet.  

 

Oppsummering barriereeffekt: 

Alternativ 1 og 7 medfører redusert hastighet og miljøgateutforming i sentrum. Dette vil redusere 
barrierevirkningen av E6 i Harran sentrum. God utforming og lav hastighet i hele sentrumsområdet 
med tydelige kryssinger for fotgjengere vil kunne gjøre at vegen - i motsetning til i dag -  vil virke 
samlende i sentrum.  

Alternativ 2 og 2B fører E6 utenfor sentrum. Dette vil redusere barrierevirkningen av vegen i 
Harran sentrum, og god utforming vil kunne gjøre at vegen - i motsetning til i dag -  vil virke 
samlende i sentrum. E6 utenfor sentrum vil imidlertid virke som en barriere fordi den gir dårligere 
tilgjengelighet til sentrum. Vegen vil bli en barriere mellom sentrum/ bebyggelsen og elva, noe som 
er negativt.  

Alternativ 1, 2 og 2B vil gi en visuell barrierevirkning for boligbebyggelsen på vestsiden av elva 
nord for Nes bru, da vegen vil gå på en høy fylling rett sør for denne bebyggelsen. 

På grunn av forutsatte tiltak i sentrum vurderes barriereeffekten av vegen å være minst i alternativ 1 
og 7.  
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4.10 Næringsliv 

4.10.1 Generelt 

Planprogrammet inneholder ingen beskrivelse av hva som skal utredes for tema Næringsliv. 
Utredningen beskriver konsekvensene for næringsliv for hvert trasealternativ, med spesiell fokus på 
tilgjengelighet til sentrum fra E6 og sentrums eksponering i forhold til ny E6.  Det lokale 
næringslivet i Harran er i betydelig grad avhengige av turister og andre som ferdes på E6. Det er 
gjort antagelser vedrørende konsekvenser for næringslivet. Det er ikke gjort markedsanalyser eller 
lignende kalkyler som del av utredningen.  

Harran sentrum er et lite tettsted med servicebedrifter som dagligvarebutikk, kafé, campingplasser, 
bensinstasjon og bygdesentral. Dagens E6 gjennom sentrum er vurdert som lite tilfredsstillende 
med tanke på trafikale forhold, og flere steder oppleves som trafikkfarlige for de som bor i 
området. Slike forhold er viktige mht opphold og trivsel i sentrum, og gir ringvirkning i positiv 
eller negativ retning for næringslivet. 

Positive og negative konsekvenser for alternative vegtraseer er nærmere vurdert under. Felles for 
alle alternativene bortsett fra 0-alternativet er etablering av gang-/sykkelveg mellom Nedre 
Fiskumfoss og Harran sentrum. Dette vil øke tilgjengeligheten til sentrum for fotgjengere og 
syklister sørfra, og samtidig øke tilgjengeligheten til Nedre Fiskumfoss og Namsen Lakseakvarium 
for myke trafikanter fra Harran sentrum. Dette vurderes som positivt for næringslivet i området for 
alle alternativ. 

Landbruksnæringen er viktig i Harran. Landbruk utredes som et eget tema og inngår derfor ikke i 
dette delkapitlet. 

 

Alternativ 0  

Det forutsettes ingen vesentlige endringer for næringslivet i Harran dersom tiltaket ikke 
gjennomføres. 

  

Alternativ 1 

Alternativ 1 gjennom Harran sentrum medfører tiltak som redusert hastighet og miljøgateutforming 
i sentrum. Alternativ 1 vurderes slik å gi bedre tilgjengelighet til nærings- og servicefunksjoner i 
Harran. Konkrete tiltak i utforming av omgivelsene vil dessuten kunne gjøre det mer attraktivt å 
etablere seg i Harran. Tiltakene vurderes ellers å medføre økt opplevelse av trygghet og trivsel i 
sentrum. Lavere fartsgrense forventes å gi redusert støybelastning i sentrum i forhold til dagens 
situasjon. Disse faktorene vil virke positivt for totalopplevelsen i sentrum, noe som vil kunne gi 
positive ringvirkninger for næringslivet her ved at flere vil oppsøke sentrum og oppholde seg her.  

Alternativ 1 vil virke positivt for opprettholdelsen av næringslivet og servicetilbudet i bygda. Dette 
er viktig for langsiktig bosetting i bygda.  

Totalt sett vurderes alternativ 1 å ha en middels positiv konsekvens for næringsliv sammenlignet 
med referansealternativet. 
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Alternativ 2 

Alternativ 2 vurderes som det minst gunstige alternativet med tanke på næringsliv i Harran. Harran 
camping blir sterkt berørt. Næringslivet ellers kan miste svært mye av kundegrunnlaget sitt. Harran 
kan havne i en bakevje, noe som kan få vesentlige negative konsekvenser for lokalmiljøet, selv om 
støy- og trafikale forhold isolert sett vil bli forbedret.   

Harran camping og bensinstasjonen vil fortsatt være eksponert for ny E6, men alternativ 2 kan føre 
til en betydelig reduksjon i kundegrunnlaget til de bedriftene som ligger lenger NØ i Harran 
sentrum (kafè, dagligvarebutikk, bygdesentral og Moa camping). Harran sentrum vil ikke bli synlig 
fra E6 med unntak av partiet ved kirka/ Harran camping. Bilister vil ikke oppleve at de passerer et 
handels- og servicesentrum. Man vil ikke få stoppeffekt i Harran for turister og andre 
forbipasserende Med dette vil et viktig kundegrunnlag forsvinne. Alternativet vil gi negative 
konsekvenser for det samlede næringslivet, og vil på sikt kunne gi store negative ringvirkninger for 
næringslivet, tilbud og bosetting i bygda.  

Alternativet vil imidlertid bedre trafikksikkerheten i sentrum og føre til redusert støybelastning, noe 
som teller i positiv retning for næringslivet her. Dette vil være positivt for opplevelsen av trygghet 
og trivsel i sentrum, noe som vil kunne gi positive ringvirkninger for næringslivet her ved at flere 
som kjenner sentrum og tilbudene her vil oppsøke sentrum og oppholde seg her. 

Forbedringen er imidlertid såpass liten i forhold til alt. 1 med miljøgate og fartsgrense på 40 km/t, 
at alternativ 2 totalt sett vurderes å ha stor negativ konsekvens. 

 

Alternativ 2B 

Alternativ 2B har likhetstrekk med alternativ 2. Alternativ 2B vil i liten grad endre 
kundegrunnlaget for Harran camping og bensinstasjonen i området, men vil kunne føre til en 
betydelig reduksjon i kundegrunnlaget til de bedriftene som ligger lenger NØ i Harran sentrum 
(kafè, dagligvarebutikk, bygdesentral og Moa camping).  

Harran sentrum vil imidlertid bli synlig fra E6 i alternativ 2B. Bilister vil oppleve at de passerer et 
handels- og servicesentrum. Man må imidlertid aktivt oppsøke sentrum ved å svinge av fra 
hovedvegen for å komme til Harran, og det vil dermed ikke bli samme stoppeffekt i Harran som 
hvis E6 går gjennom sentrum. Med dette vil et viktig kundegrunnlag forsvinne sammenlignet med 
referansesituasjonen og alternativ 1og 7. Alternativ 2B vil gi negative konsekvenser for det 
samlede næringslivet, og vil kunne gi store negative ringvirkninger for  næringslivet og tilbud i 
bygda. Tilgjengeligheten til sentrum for turister og andre forbipasserende vil likevel være noe 
bedre enn alternativ 2. 

Alternativ 2B vil trolig medføre andre arealmessige konsekvenser på flaten enn de øvrige 
alternativene. Næringslivet vil sannsynligvis ønske å eksponere seg mot ny E6/ avkjøring til 
Harran, og det vil kunne bli etableringer på arealene ut mot ny E6. Dette kan gi positive 
konsekvenser ved at sentrum får en klart definert avgrensning innenfor hovedvegen mot øst. Det 
kan imidlertid også gi negative konsekvenser for Harran sentrum, dersom dagens sentrum tappes 
for virksomhet og aktivitet spres langs ny E6. Dette vil være svært uheldig for Harran som tettsted. 
Selv om det i dag ikke er stort press på nyetableringer i Harran, kan det også være en fare for at 
utviklingen på lang sikt medfører at ny E6 bygges inn i tettstedet på nytt ved evt etableringer på 
begge sider av vegen.  

Alternativet vil bedre trafikksikkerheten i sentrum og føre til redusert støybelastning, noe som teller 
i positiv retning for næringslivet her. Dette vil være positivt for opplevelsen av trygghet og trivsel i 
sentrum, noe som vil kunne gi positive ringvirkninger for næringslivet her ved at flere som kjenner 
sentrum og tilbudene her vil oppsøke sentrum og oppholde seg her.  

Forbedringen er imidlertid såpass liten i forhold til alt. 1 med miljøgate og fartsgrense på 40 km/t, 
at dette alternativet totalt sett vurderes å ha middels negativ konsekvens. 
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Alternativ 7 

Det er ingen vesentlig forskjell i forhold til alternativ 1 med hensyn til næringsliv. Middels positiv 
konsekvens (++) 

 

Tabell 4.10-1. Oppsummering av konsekvenser for deltema næringsliv. 

Generell beskrivelse av situasjon og egenskaper/kvaliteter 
 For Harran sentrum og næringslivet der er E6 en livsnerve som skaper arbeidsplasser og gir 

inntekter til lokalsamfunnet. En omlegging av E6 utenfor sentrum vil medføre at Harran blir 
liggende i en "bakevje". Dette vil trolig medføre en betydelig reduksjon i inntektsgrunnlaget til 
både bygdesentralen, bensinstasjonen, kafèen, butikken og de to campingplassene. Selv om en 
omlegging vil kunne bedre de trafikale forholdene og redusere støybelastningen i sentrum, vil 
effektene for lokalsamfunnet være klart negative.  

 Felles for alle alternativer er bedre tilgjengelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende som 
følge av ny gang-/sykkelvei mellom Fiskum og Harran sentrum. 

 
 
 Alt 0 Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Konsekvenser for 
Næringsliv 0 ++ --- -- ++ 

Beskrivelse og 
vurdering av mulige 
konsekvenser og 
konfliktpotensiale 

En økning i trafikken 
vil medføre en 
ytterligere forverring 
av trafikale forhold 
og støy som vil være 
negativt for 
næringslivet, 
samtidig vil 
kundegrunnlaget 
øke. 

Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor Se nedenfor 

 
Alternativ 1:  
 God stoppeffekt Harran ved at vegen føres gjennom sentrum 
 Positivt med tanke på opprettholdelse av det lokale næringslivet.  
 God utforming og lavere fartsgrense gjennom sentrum 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga lavere fartsgrense gir bedre forhold for opphold i sentrum, kan gi en 

positiv effekt for næringslivet. 
. 
 
Alternativ 2: 
 Sentrum blir ikke eksponert for E6, mister stoppeffekt Harran. Svært negativt for flere servicebedrifter i sentrum – tap av 

kundegrunnlag (vektlegges).  
 Arealmessige konsekvenser for Harran camping. 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga omlegging gir bedre forhold for opphold i sentrum, kan gi en positiv effekt 

for næringslivet. 
 
Alternativ 2B 
 Mister stoppeffekt Harran ved at vegen legges utenfor sentrum. Svært negativt for flere servicebedrifter i sentrum – tap av 

kundegrunnlag (vektlegges). Sentrum blir likevel noe mer eksponert for E6 enn alt 2. 
 Arealmessig konsekvenser for sentrum, næringslivet vil ønske å etablere seg inntil E6. 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga omlegging gir bedre forhold for opphold i sentrum, kan gi en positiv effekt 

for næringslivet. 
 
Alternativ 7 
 God stoppeffekt Harran ved at vegen føres gjennom sentrum 
 Positivt med tanke på opprettholdelse av det lokale næringslivet.  
 God utforming og lavere fartsgrense gjennom sentrum 
 Redusert støybelastning i forhold til dagens situasjon pga lavere fartsgrense gir bedre forhold for opphold i sentrum, kan gi en 

positiv effekt for næringslivet. 
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4.11 Sikkerhet og beredskapsmessige forhold  

4.11.1 Ras - og flomfare 

I følge Fylkesmannen i Nord-Trøndelag omfatter temaet grunnforhold, rasfare, erosjon og flom. 
Det er ikke gjort geotekniske undersøkelser i tilknytning til Multiconsults arbeid med 
kommunedelplanen.  

Følgende rapporter foreligger fra tidligere – og er lagt til grunn: 

 VD-1052 A  

 Omlegging ved Nes bru. (25.04.2006) 

 NVE Vassdragsrapport 139. Rassikring av bekk ved Harran skole.  

 (24.01.2005/16.03.2006) 

 VD-1124 A og B  

 E6 Omlegging Harran sentrum 

 Grunnundersøkelser for hovedplan alt.4. (02.01. 1996). 

Tidligere grunnundersøkelser (sonderinger) har påvist kvikkleire innenfor planområdet. Dette 
gjelder et område ved Harran oppvekstsenter (barneskole, SFO og barnehage) og et område ved 
Nordre Nes. Senere prøvetaking (Rapport VD –1052 A) viser imidlertid at området ved Nordre Nes 
ikke har kvikkleire i massene som berøres av inngrep. 

På vestsida av Namsen – hvor alt. 1, 2 og 2B er foreslått på en 4-6 m høy fylling ut mot ny bru – er 
det påvist kvikkleire i grunnen. Kvikkleira ligger på kote 75-80 som er  noe høyere enn 
elvebunnen.   

Store fyllinger og skjæringer i tilknytning til kvikkleireforekomstene anses som ugunstig. 

I alle alternativer vil utbygger sørge for at faren for utforkjøringer og dermed forurensning av 
Namsen blir minimalisert. 

Samlet vurderes alternativ 1, 2 og 2B å ha liten negativ konsekvens, mens alternativ 7 vurderes å 
ha liten positiv konsekvens. 
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4.12 Prissatte konsekvenser  
Prissatte konsekvenser er utarbeidet av Statens vegvesen. Dette er laget som et eget notat, og derfor 
satt inn i rapporten som et vedlegg. 

Se vedlegg 1: Notat Prissatte konsekvenser. 
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5. Foreløpig oppsummering og sammenlikning  

5.1 Innledning 
Hensikten med dette kapitlet er å: 

• beskrive hovedelementene for de enkelte utredningstema  

• sammenstille konsekvensene 

• vurdere alternativene i forhold til overordnede mål 

• synliggjøre prioriteringen av verdier 

• anbefale alternativ 

Prinsippene i Statens Vegvesens håndbok 140 er lagt til grunn 

5.2 Ikke- prissatte konsekvenser  

5.2.1 Oppsummering deltema 
For en kort oppsummering av hvert deltema hvor beskrivelse av de viktigste faktorer inngår vises 
til Sammendraget først i rapporten. Nedenfor framstilles resultatet i form av konsekvenser for hvert 
deltema. 

Tabell 5.2-1: Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. Røde farger indikerer negativ konsekvens, mens 
blå farger angir positive konsekvenser. (RGB-farge i henhold til Håndbok 140) 

Tema Alt 1 Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Landskap -- -- --/ --- -/-- 

Kulturminne og kulturmiljø 0 -- 0/- 0 

Naturmiljø --- --- --- 0/- 

Nærmiljø og friluftsliv ++ -- - ++/+++ 

Landbruk -- --- --- -/-- 

Næringsliv ++ --- -- ++ 

Sikkerhet og beredskap - - - + 

Ut fra ikke - prissatte konsekvenser fremstår alternativ 7 som det mest positive alternativet.  

De andre alternativene medfører alle vesentlige negative konsekvenser for ett eller flere tema. 
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5.3 Prissatte konsekvenser - oppsummering 
Alternativene 2 og 2B har en betydelig lengre kjørelengde for gjennomgående trasé enn 
alternativene 1 og 7. I tillegg vil trafikk til/fra Harran sentrum få lengre kjøreruter i alternativ 2 og 
2B, da det kun er tilknytning til ny veg sør for sentrum. Dette fører til at trafikkarbeidet og dermed 
kjøretøykostnadene øker for disse alternativene. 

Alle alternativene gir totalt reduserte tidskostnader, men nytten av den raskeste ruta (alternativ 2) 
reduseres av økt kjøretid til/fra Harran sentrum. 

Netto nytte er størst for alternativ 1. Alternativ 2B og alternativ 7 er omtrent jevne, mens alternativ 
2 har lavest netto nytte. Brukostnadene (både investeringer og vedlikehold) gjør at alternativ 7 ikke 
får høyest netto nytte, selv om det gir størst reduksjon i trafikant- og transportbrukekostnader samt 
ulykkeskostnader. 

Det vises til Sammendraget først i rapporten for en litt fyldigere oppsummering av temaet prissatte 
konsekvenser. 

5.4 Vurdering av alternativene og konklusjon så langt 
I vurderingen ut fra ikke-prissatte tema utpeker alternativ 7 seg som det mest positive. Alternativ 1 
er konfliktfylt i forhold til naturmiljø, og anbefales derfor ikke ut fra ikke-prissatte konsekvenser. 
Alternativ 2 og 2B har betydelige negative konsekvenser, og disse anbefales ikke. 

Beregning av prissatte konsekvenser viser at alternativ 1 er det mest positive. Alternativ 2B og 7 er 
omtrent jevne. 

Samlet sett utpeker alternativ 7 seg som de mest aktuelle traseene for ikke prissatte konsekvenser 
og alternativ 1 seg som mest aktuell utfra prissatte konsekvenser. 

Konsekvensutredningen bestående av utredning for alternativ 1, 2, 2B og 7 er tidligere forelagt 
arbeidsgruppa som ble oppnevnt i planprogrammet. Både fylkesmannens miljøvernavdeling og 
landbruksavdeling har underveis hatt sterke motforestillinger til henholdsvis alternativ 2 og 2B og 
de har signalisert mulige innsigelser til disse alternativene dersom de fremmes. Etter at 
tilleggsregistreringer ble utført for lokaliteten Bruheim vest (omtalt som lokalitet 7 under punkt 
4.5.4) signaliserte miljøvernavdelingen også sterke motforestillinger og mulig innsigelse til 
alternativ 1 som berører dette området og Stormyra.   

Alternativ 7 peker seg ut som det mest positive ut fra de ikke prissatte konsekvenser, men er også 
det dyreste ut fra de kostnadsoverslagene som er utført. Alternativ 1 har det laveste 
kostnadsoverslaget. 

Med bakgrunn i dette ble det fredag 12. januar 2007 arrangert møte i arbeidsgruppen der Grong 
kommune, fylkesmannens miljøvernavdeling, fylkeskommunen og Statens vegvesen deltok. Tema 
var mulig justering av trasèer etter at signal om innsigelse også var framkommet til alternativ 1. På 
møtet ble det enighet om at det skal arbeides videre med et nytt alternativ 1B. Alternativet kan ses 
på som en justert variant av alternativ 1. Fra sør gjennom Harran sentrum er traseen identisk med 
alternativ 1. Nord for sentrum går den mellom dagens E6 med tilliggende bebyggelse og Stormyra, 
krysser Namsen på skrå oppstrøms Nes bru og går videre inn på trasèen til alternativ 1. Alternativ 
1B er utredet separat , og utredningen er gjengitt i kapittel 6.  
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6. Utredning alternativ 1 B 

6.1 Bakgrunn 
Nedenfor er alternativ 1B utredet tilsvarende de andre 4 alternativene. 

 

Figur 6.1-1: Alternative traseer. 1B er markert med mørk grønn stiplet linje på det partiet som ikke følger 
dagens trasé.. 

6.2 Landskapsbilde 
For deltema landskapsbilde er det ingen endring i beskrivelsen når det gjelder alternativ 1B 
sammenlignet med alternativ 1. Det henvises til kapittel 4.3 Landskapsbilde. 

Tabell 6.2-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Landskapsbilde. 

Tema Alt 1B 

Landskapsbilde -- 
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6.3 Kulturmiljø 
For deltema kulturmiljø er det ingen endring i beskrivelsen når det gjelder alternativ 1B 
sammenlignet med alternativ 1. Det henvises til kapittel 4.4 Kulturmiljø. 

Tabell 6.3-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Kulturmiljø. 

Tema Alt 1B 

Kulturmiljø 0 

6.4 Naturmiljø 
Alternativ 1B berører ytterkanten av Stormyra / Moamyra, en inntakt høgmyr som er vurdert som 
viktig (B) for biologisk mangfold, men går utenom kystgranskogen i ravinen nordøst for myra, som 
er klassifisert som svært viktig (A). Videre berører den to lokalt viktige (C) fugleområder nord for 
Nes bru. 

Stormyra / Moamyra 

Alternativet medfører mindre arealbeslag innenfor naturtypelokalitetene Stormyra / Moamyra enn 
det opprinnelige alternativet (1), noe som reduserer konsekvensene noe. Hvilken effekt vegen får 
for det biologiske mangfoldet på myra totalt sett, vil imidlertid avhenge mer av vegens påvirkning 
på grunnvannsforholdene enn på selve arealbeslaget.  

Det finnes flere ulike typer myr, der hovedskillet går på om myra forsynes av vann og 
næringsstoffer fra jordvann/grunnvann (minerotrof) eller nedbør (ombrotrof). Det er i første rekke 
jordvannsmyrer (minerotrofe) som vil er utsatt for drenering som følge av vegbygging, mens 
nedbørsmyrene (ombrotrofe) pr definisjon har liten/ingen kontakt med grunnvannet og dermed 
også liten sårbarhet i forhold til endringer i grunnvannstanden. 

 

Figur 6.4-1: Profil og form på konsentriske høgmyrer. 

Figuren ovenfor viser profil og normal fasong på konsentriske høgmyrer, som er en ombrotrof 
myrtype. Stormyra / Moamyra kommer inn under denne kategorien.  

Som figuren viser består myra av et tykt lag organisk materiale uten kontakt med grunnvannet (lys 
brun farge) og et sjikt under som ofte er mettet med grunnvann (rødbrun farge). Alternativ 1B vil 
berøre ytterkanten av Stormyra / Moamyra, og vil kunne føre til noe drenering av det underste laget 
i myra. Siden det aller meste av denne myra er ombrotrof, unntatt en smal sone langs kanten, og får 
tilførsler av vann og næringsstoffer fra nedbør, vil en eventuelle drenering kun føre til lokale 
endringer langs kanten av myra. Hadde myra vært minerotrof, ville konsekvensene av en mulig 
drenering av grunnvann som følge av vegbygging vært mye større. 

Alternativ 1B vurderes som bedre enn alternativ 1 også når det gjelder forholdene for hekkefugl på 
myra (mulig hekkelokalitet for trane og enkelte vadere), men innebærer noe mer trafikkstøy og 
forstyrrelser enn dagens trasé.   
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Figur 6.4-2: Viktige områder for biologisk mangfold langs alternativ 1B. 

Ravinen med kystgranskog 

Denne ravinen berøres ikke rent fysisk av alternativ 1B, og avstand og topografiske forhold tilsier 
heller ikke at avrenning fra vegen og luftforurensning vil bli noe problem. Alternativet forventes 
ikke å få konsekvenser for de kvalitetene som finnes på denne lokaliteten. 

Lokalt viktige fugleområder nord for Nes bru 

Området består av storvokst og gammel løvskog langs Namsens østre elvebredd, og arter som 
dvergspett (rødlistet), grønnspett og flaggspett ble påvist. Vegen vil passere gjennom utkanten av 
denne lokaliteten, som vil bli berørt av både arealbeslag og støy/forstyrrelser.   

Oppsummering 

En samlet vurdering av denne delstrekningen tilsier liten negativ konsekvens (-) for Stormyra / 
Moamyra, ingen konsekvens (0) for ravina med kystgranskog (Bruheim vest) og middels negativ 
konsekvens (--) for spettelokaliteten nord for Nes bru. Konsekvensene for strekningen Fiskumfoss 
– Stormyra / Moamyra som for alternativ 1. En samlet vurdering av hele trasèen blir da liten til 
middels negativ konsekvens (-/--). 

Tabell 6.4-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Naturmiljø. 

Tema Alt 1B 

Naturmiljø Liten til middels 
negativ konsekvens 

(-/--) 
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6.5 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er svært liten forskjell på alternativ 1B og alternativ 1, men alt 1B vurderes som marginalt 
bedre siden man unngår nærføring til skolens lekeområde NV for Stormyra / Moamyra og 
oppsplitting av nærmiljøet knyttet til gårdene på Bruheim og Rønningen. Alternativ 1B vurderes å 
ha middels positiv konsekvens (++) for nærmiljø og friluftsliv.  

 

Figur 6.5-1: Oversiktskart Nærmiljø og Friluftsliv. 

Tabell 6.5-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Nærmiljø og friluftsliv. 

Tema Alt 1B 

Nærmiljø og friluftsliv Middels positiv 
konsekvens (++) 

 

6.6 Landbruk 
Alternativ 1B innebærer at 27 dekar dyrka mark og 4 dekar beite går tapt, samt 27 dekar skog av 
varierende bonitet. 

For temaet landbruk vurderes alternativ 1B som mindre konfliktfyllt enn alternativ 1. Dette skyldes 
i hovedsak mindre arealbeslag og oppsplitting av dyrket mark i området Bruheim – Rønningen. Øst 
for Namsen er det ingen forskjell på de to alternativene.  

Alternativ 1B berører også noe skog på høy bonitet vest for Bruheim, men totalt sett har dette 
alternativet svært liten konsekvens for skogbruket i området. 
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Totalt sett vurderes alternativ 1B som det nest beste trasèalternativet, vurdert utfra omfanget av 
arealbeslag av dyrka mark/skog og oppsplitting av landbrukseiendommer. Samlet sett vurderes 
alternativ 1B på strekningen fra Fiskumfoss til Nordre Nes å ha liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) for landbruket.  

Tabell 6.6-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Landbruk. 

Tema Alt 1B 

Landbruk Liten til middels negativ 
konsekvens (-/--) 

 

 
Figur 6.6-1: Jord- og skogressurser langs alternativ 1B.  

 

6.7 Næringsliv 
For deltema næringsliv er det ingen endring i beskrivelsen når det gjelder alternativ 1B 
sammenlignet med alternativ 1. Det henvises til kapittel 4.10 Næringsliv. 

Tabell 6.7-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Næringsliv. 

Tema Alt 1B 

Næringsliv ++ 
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6.8 Sikkerhet og beredskap 
Fylkesmannens miljøvernavdeling og landbruksavdeling påpeker faren for at skisserte skjæringer i 
sørenden mot myra i alternativ 1B kan medføre "punktering" og uttørking av myra. Dette må tas 
hensyn til i videre planlegging.  

De undersøkelsene som finnes i området indikerer at alternativ 1B skal kunne gjennomføres. Dette 
forutsetter at grunnforholdene er tilsvarende som for tidligere alternativ lenger nord. Dersom det 
viser seg at grunnforholdene er dårligere enn antatt, ved at veglinja for eksempel skjærer ned i bløt 
og kvikk leire, kan dette føre til store ekstraomkostninger på grunn av stabiliseringstiltak eller i 
verste fall at linja må legges om. På bakgrunn av dette vil vi utføre supplerende undersøkelser i 
løpet av vinteren slik at vi er sikre på at prosjektet lar seg gjennomføre som antatt.  

For deltema sikkerhet og beredskap er det ingen endring i beskrivelsen når det gjelder alternativ 1B 
sammenlignet med alternativ 1 utover usikkerheten som er nevnt ovenfor. Det henvises til kapittel 
4.11 Sikkerhet og beredskap. 

Tabell 6.8-1: Konsekvensgrad alternativ 1B, Sikkerhet og Beredskap. 

Tema Alt 1B 

Sikkerhet og beredskap - 

 

6.9 Prissatte konsekvenser 
Henviser til vedlegg 2, utarbeidet av Statens Vegvesen. 
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7. Oppsummering og tiltakshavers anbefaling 
Nedenfor er alle alternativ oppsummert i en samlet tabell. 

Tabell 6.9-1: Oppsummering av konsekvensgrad for alle alternativ. 

Tema Alt 1 Alt 1B Alt 2 Alt 2b Alt 7 

Landskap -- -- -- --/ --- -/-- 

Kulturminne og 
kulturmiljø 0 0 -- 0/- 0 

Naturmiljø --- -/-- --- --- 0/- 

Nærmiljø og friluftsliv ++ ++ -- - ++/+++ 

Landbruk -- -/-- --- --- -/-- 

Næringsliv ++ ++ --- -- ++ 

Sikkerhet og 
beredskap - - - - + 

 

Tiltakshavers anbefaling: 

Underveis i arbeidet med konsekvensutredningen har det i møter i arbeidsgruppa for prosjektet 
kommet fram at innsigelser må forventes til både alternativ 2 og 2B, og senest til alternativ 1. Dette 
gjenspeiles i hvordan de ikke prissatte konsekvensene er vektlagt og oppsummert i tabell 6.9-1.  

Alternativ 7 utpeker seg som det mest positive ut fra ikke prissatte konsekvenser, men alternativ 1B 
er også høyst akseptabelt. Investeringskostnader for alternativ 7 er anslått til 151 mill. kr, mens 
alternativ 1B er anslått til 118 mill. kr. I tillegg til å ha lavest investeringskostnad er alternativ 1B 
best samfunnsøkonomisk med høyest netto nytte.  

Vurdert ut fra prissatte og ikke prissatte konsekvenser anbefaler Statens vegvesen at alternativ 1B 
legges til grunn for videre planlegging av ny E6 i kommunedelplanen. Utslagsgivende for valget er 
kostnadsforskjellen mellom alternativene.    
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8. Kommunedelplan for Harran 

8.1 Planarbeidet 
Arbeidet med kommunedelplan for Harran har pågått i en periode på nesten ett år.  

Kommunedelplanen er et resultat av samarbeid mellom kommunen, Statens Vegvesen og 
konsulent. Arbeidet har primært vært knyttet til utredning og valg av vegtrase for E6 gjennom/ 
forbi sentrum. Vegens framtidige trase er avgjørende for den videre utvikling av tettstedet Harran 
og for utvikling av de nære omgivelsene til E6 nord og sør for sentrum. Alternative vegtraseer samt 
konsekvenser av traseene for ulike deltema er belyst i tidligere kapitler.  

Arealbruk har også vært et viktig tema i arbeidet, og diskutert i møter mellom styringsgruppe og 
konsulent. Multiconsult AS utarbeidet i våren 2006 en skisse til plankart med forslag til arealbruk. 
Dette forslaget ble diskutert i styringsgruppen den 10.mai. Kommunen har arbeidet videre med å 
klarlegge den ønskede arealbruk i planområdet, og planforslaget er bearbeidet  etter innspill fra 
kommunen. Anbefalt vegtrase, alternativ 1b, er innarbeidet i planen etter årsskiftet 2006/2007. 

Iht forskrift om konsekvensutredninger § 2 bokstav b skal kommunedelplaner der det angis 
områder for utbyggingsformål utredes. Iht forskriftens kapittel III §8 skal planforslag med 
konsekvensutredning for overordnede planer gjøre rede for planarbeidet og beskrive antatte 
virkninger av foreslåtte utbyggingsstrategier og arealdisponeringer, samt hvilke alternativer som er 
vurdert, jfr vedlegg II, kolonne A. Oppbyggingen av dette kapittelet følger oversikten i kolonne A 
så langt dette er funnet utredningsrelevant. Det vil her si at de forhold/ tema som berøres pga 
endring i forhold til dagens arealbruk utredes nedenfor, men bare i den utstrekning dette ikke er 
beskrevet i foregående kapitler (se konsekvensutredning av vegalternativ 1b).  

Alternativer som er vurdert her er dagens arealbruk (referansesituasjonen) og foreliggende forslag 
til arealbruk. 

8.2 Hovedformål/ intensjoner vedrørende arealbruk 
Hovedformål med kommunedelplanen for Harran har vært å klargjøre framtidig trase for E6 samt å 
fastlegge premissene for en god og langsiktig arealbruk i Harran.  

Det foreligger ikke behov for vesentlige endringer i arealbruken i Harran eller nye 
arealbruksstrategier med den valgte E6-traseen. Anbefalt trase representerer videreføring av dagens 
linje gjennom sentrum. Følgende intensjoner skal gjelde vedrørende framtidig arealbruk og 
utvikling i Harran: 

• Nye næringsarealer i Harran bør konsentreres til arealene nede på flaten i tilknytning til 
eksisterende næringsarealer ved E6. Arealene inn mot E6 bør bebygges først, deretter 
arealene på flaten mot øst.  

• E6 gjennom sentrum skal utformes som en sentrumsgate/ miljøgate med redusert hastighet. 
Kryssingspunkter for fotgjengere må markeres tydelig.  

• Ved etablering av boliger nær E6 må støyforhold utredes og evt avbøtende tiltak 
iverksettes i form av fasadetiltak. Støyskjermer skal ikke etableres mot E6 i sentrum. 

• Dagens vegstoppanlegg/ rasteplass bør relokaliseres til området øst for E6, bak 
næringsbebyggelsen, i tilknytning til denne. Arealet mot E6 som i dag er rasteplass 
omdisponeres til næringsareal. 

• Friområde mellom boligområder, oppvekstsenter og næringsarealer representerer en unik 
ressurs. Arealet bør ikke beskjæres ved utbygging.  



 Kommunedelplan og Konsekvensutredning Harran   

   109

• Næringsområdet ved jernbanen utvides/ forskyves nordøstover ved behov for utvidelse.  

• Geotekniske undersøkelser må utføres for all utbygging i området på grunn av mulig 
forekomst av kvikke leirmasser. 

8.3 Planbestemmelser 
1. Innenfor byggeområder kan utbygging bare finne sted etter at området inngår i reguleringsplan 
eller bebyggelsesplan (Plan- og bygningslovens §20-4 annet ledd punkt a). Dette gjelder ikke 
mindre byggearbeider som ikke er søknadspliktig etter PBL. 

2. Innenfor Landbruks- natur og friluftsområder LNF sone 2 tillates spredt utbygging av boliger. 
Hvis det blir en gruppe på 4 boliger eller mer skal det utarbeides bebyggelsesplan før utbygging 
kan skje (Plan- og bygningslovens §20-4 annet ledd punkt c).  

3. Innenfor Landbruks- natur og friluftsområder LNF sone 3 tillates arealene brukt til campingplass 
med plassering av campingvogner og telt. Det skal utarbeides bebyggelsesplan/ reguleringsplan 
(reguleringsplan i 100 m beltet for vassdrag) for området dersom nye hytter skal oppføres. 

4. I 100 meters beltet langs vassdrag i Landbruks- natur og friluftsområder kan spredt boligbygging 
og campinghytter bare oppføres etter at området inngår i reguleringsplan. 

5. Det skal utarbeides reguleringsplan for ny E6 med støydokumentasjon (støysonekart). 
Avbøtende tiltak skal etableres i forbindelse med utbyggingen. Ved etablering av nye boliger nær 
E6 må støyforhold utredes (Plan- og bygningslovens §20-4 rekkefølge/ plankrav). 

6. I forbindelse med reguleringsarbeid i områder med høyspentlinje eller i nærheten av  
høyspentlinje skal elektromagnetiske felt rundt høyspentlinjen måles, og det skal treffes tiltak i tråd 
med vedtak for teknisk sektor datert 09.08.1993.  

7. Geotekniske undersøkelser må utføres for all utbygging i området på grunn av mulig forekomst 
av kvikke leirmasser. 

8. Bygningsrådet har anledning til å gi dispensasjon fra planen når særlige grunner foreligger. 

 

 

Figur 8.3-1: Kommunedelplan. 
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8.4 Redegjørelse for forholdet til andre planer 
Arbeid med arealbruk i området har tatt utgangspunkt i dagens arealbruk på kommuneplan- og 
reguleringsplannivå. Kommunens ønsker om framtidige byggeområder som avviker fra dagens 
arealbruk er lagt inn som framtidige byggeområder.  

Arealer mellom Fiskumelva og Stormyra inngår i kommuneplanens arealdel som område der 
reguleringsplan kreves (merket gult på figur nedenfor) , mens omkringliggende områder er LNF 
områder.  

 
Figur 8.4-1: Arealer mellom Fiskumelva og Stormyra inngår i kommuneplanens arealdel som område der 
reguleringsplan kreves (merket gult) , mens omkringliggende områder er LNF områder. 

I planområdet er det en rekke mindre reguleringsplaner som gjelder. Foreslått arealbruk i 
kommunedelplanen medfører følgende endringer i forhold til gjeldende regulering: 

• Nytt forretningsområde øst for E6 (9,4 daa tidl. LNF). Det forutsettes at eksisterende 
infrastruktur kan benyttes for å betjene området. 

• Arealet på det sentrale friområdet i Harran (lysløype) økes ved å redusere/ forskyve dagens 
regulerte industriområde ved jernbanen Friområdet (inkl dagens idrettsanlegg) blir da på 
totalt ca 147,2 daa. 

• Dagens regulerte industriområde ved jernbanen reduseres fra ca 45 daa til ca 20,4 daa. Ved 
behov for utvidelse av industriområdet etableres nytt industriområde på ca 17,9 daa 
mellom jernbanen og Stormyra (tidl. LNF). Det vurderes ikke å bli vesentlige endringer 
mtp trafikk i forhold til dagens regulering. 

• Vegstoppanlegg / forretning  (3,6 daa, tidl. LNF) 
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• Friområde øst for boligområde ved Fiskumelva på 15 daa. På grunn av vanskelige 
grunnforhold bør det ikke etableres boliger lenger vest her, slik det har vært planer om 
tidligere. 

• Nytt boligområde vest for Fiskumfjellvegen (9,04 daa tidl. LNF). Området kan f. eks gi 
plass for ca 10 eneboliger. Boligene blir synlig i skråningen, men de landskapsmessige 
konsekvensene vurderes å være mindre vesentlige og utredes derfor ikke. Det forutsettes at 
eksisterende infrastruktur kan benyttes for å betjene området. Geotekniske forhold må 
vurderes ifm utbygging, jfr bestemmelsene i kommunedelplanen. 

• Kraftanlegg Øvre og Nedre Fiskumfoss er lagt inn som annet byggeområde. 

• Utvidelse av campingområde til også  å omfatte arealer på 21,9 daa sør for Fiskumelva, til 
sammen blir området 47,6 daa (LNF før og nå) 

Disse endringene medfører at totalt ca 40 daa jordbruksarealer av ulik kvalitet omdisponeres til 
byggeområde. Omdisponering av tidligere regulert (men hittil ikke utbygget) boligområde og 
industriområde gir ca 39 daa nytt friområde. 

8.5 Konsekvenser av planforslaget 
Virkningen av planen for følgende tema belyses i nedenstående avsnitt:  

• Naturressurser , herunder jord- og skogbruk, ferskvannsressurser og georessurser 

• Friluftsliv og nærmiljøaktiviteter (Stormyra)  

• Naturmiljø (flora og fauna)  

Konsekvenser for øvrige tema som nevnes i forskriftens vedlegg II vurderes å være tilstrekkelig 
dekket i tidligere kapitler eller blir ikke vesentlig berørt av planen. 

 
Naturressurser 

Vurderingene er basert på egen befaring, digitalt markslagskart (DMK) og kontakt med Grong 
kommune. 

Jord- og skogressursene i området vil i liten grad berøres av endringene i kommunedelplanen, men 
et par mindre unntak finnes. Under er disse kort omtalt: 

 Annet byggeområde (vegstopp/forretning) ved kroa/butikken: 1,2 dekar fulldyrket, 
lettbrukt jordsbruksareal vil gå tapt.  

 Utvidelsen av industriområdet ved jernbanelinjen (mot øst) vil medføre et arealbeslag på ca 
15 dekar barskog på høy bonitet. Området er omfattet av miljøregistreringer i skog (MIS), 
og er en nøkkelbiotop som skogeieren har forpliktet seg til å bevare. En fremtidig 
utnyttelse av skogen på dette arealet er derfor lite sannsynlig utfra hensynet til biologisk 
mangfold. 

Tapene av jord- og skogarealer ved en endring av kommunedeplanen er med andre ord svært 
marginale i forhold til de totale jord- og skogressursene i området. En samlet vurdering tilsier 
ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-). 
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Friluftsliv og nærmiljøaktiviteter 

Vurderingene er basert på egen befaring, samt kontakt med Grong kommune og lokale personer / 
organisasjoner.  

Flere av områdene, bl.a. foreslått industriområde ved jernbanen, forretningsområde, 
vegstoppanlegg i sentrum og boligområde ved Fiskumfjellvegen har så langt vært avsatt som 
landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF). Det er imidlertid ikke påvist vesentlige verdier i disse 
områdene knyttet til nærmiljøaktiviteter og friluftsliv, så en planstatusendring fra LNF til industri, 
forretning, bolig m.m. vurderes å ha ubetydelige konsekvenser med tanke på mulighetene for drive 
med friluftsliv og nærmiljøaktiviteter i Harran.  

Etableringen av friområder på til sammen 173 dekar vurderes som positivt fordi det sikrer 
områdenes kvaliteter for ettertiden ved at man unngår arealbruksendringer / nedbygging av de 
vitigste grønne områdene i sentrum. 

Når det gjelder friluftsliv og nærmiljøaktiviteter så er det ikke påvist vesentlige negative 
konsekvenser som følge av endringene i kommunedelplanen. Etableringen av friområder tilsier at 
kommunedelplanen vil ha middels positiv konsekvens (++) med tanke på friluftsliv og 
nærmiljøaktiviteter. 
  
Naturmiljø (flora og fauna)  

Vurderingene er basert på eksisterende data (Naturbase og MIS), supplerende kartlegging i felt 
(primært fugl og naturtyper), samt kontakt med Grong kommune og lokale personer / 
organisasjoner.  

Følgende arealer i kommunedelplanene vurderes å berøre områder av større eller mindre betydning 
for flora og fauna: 

 Utvidelsen av campingområdet til også å omfatte vestsiden av Fiskumelvas utløp. Det er 
ikke påvist vesentlige verdier knyttet til flora og fauna ved utløpet av Fiskumelva, men det 
er generelt viktig å bevare kantsoner langs vassdragene for å sikre bl.a. ferdselskorridorer 
for mindre pattedyr og fugl. Det anbefales derfor at man setter av en kantsone med naturlig 
vegetasjon rundt utløpet av elva, og unngår oppføring av hytter helt inntil elva. Dersom 
slike hensyn tas, vil planendringen sannsynligvis ha ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-) for biologisk mangfold. 

 Det eksisterende industriområdet ved jernbanen er foreslått forlenget mot øst (på sørsiden 
av jernbanelinja). I dette området er det påvist en svært viktig natutype – kystgranskog – 
hvor det i tillegg til arter som lungenever, skrubbenever og randkvistlav også ble påvist 
rødlistede og sårbare arter som trådragg (rødlistet - VU) og råteflak (tidl. rødlistet - DM). 
En eventuell utbygging i dette området vil medføre et arealbeslag på ca 8-9 dekar av et 
samlet areal på 50 dekar, i tillegg til indirekte effekter som bl.a. reduserte fuktighetsforhold 
som følge av økt solinnstråling og vind, samt mulig luftforurensning og avrenning fra 
industriområdet. Med tanke på hvor hardt skogen på de marine sedimentene i denne 
regionen har vært utnyttet, og hvor få restlokaliteter det er av denne naturtypen, vurderes 
dette inngrepet å ha stor negativ konsekvens (---) for denne lokaliteten.    

 Etableringen av friområdene (til sammen 173 dekar) vil ha en viss positiv effekt på det 
biologiske mangfoldet i området gjennom de restriksjoner dette legger på arealbruken (selv 
om det ikke er påvist vesentlige verdier innenfor arealet som er foreslått avsatt til 
friområder).  
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Forslag til nærmere undersøkelser før gjennomføring av planen 

Før kommunedelplanen implementeres bør det gjennomføres geotekniske undersøkelser for 
framtidig boligområde og framtidig industriområde. 

Dersom industriområdet langs jernbanelinja tas med i den endelige kommunedelplanen, bør det 
gjennomføres en detaljert registrering av spesielt lav og moser innenfor det berørte arealet (8-9 
dekar).  
Det er ikke vurdert å være behov for ytterligere undersøkelser med tanke på temaer som landskap, 
landbruk og lignende.  
 
Når det gjelder kulturminner er det ingen kjente automatisk fredede kulturminner som blir berørt av 
planforslaget. Det vises imidlertid til vegutredningen, der det påpekes at det er potensiale for funn 
av ukjente arkeologiske kulturminner i området. Det må ut fra dette gjøres arkeologisk 
forundersøkelse for nye byggeområder i planen. Dersom det gjennom forundersøkelser/ 
registreringer eller under utførelse viser seg at det vil bli konflikt med ukjente arkeologiske 
kulturminner må kulturminneforvaltningen gjøre en vurdering av grad av inngrep i selve 
kulturminnet og i en nærmere definert sone rundt kulturminnet. Tiltakshaver må søke om 
dispensasjon/ frigivelse eller endre tiltaket slik at det ikke kommer i konflikt med kulturminnet. 
Kulturminnelovens § 8 omhandler prosess for evt tillatelse til inngrep i automatisk fredete 
kulturminner. Kostnader til evt søknad om frigivelse og evt utgravinger ved frigivelse skal dekkes 
av tiltakshaver ved slike prosjekter.   
Når det gjelder friområdene (friluftsliv og nærmiljøaktiviteter) så forutsetter vi at kommunen 
involverer lokalbefolkningen med tanke på tilretteleggingen og bruken av områdene.  
 
En vurdering av behovet for og evt forslag til undersøkelser og tiltak med sikte på å overvåke og 
klargjøre de faktiske virkningene av planen 

Det er ikke foreslått ytterligere undersøkelser.  
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 Vedlegg  
 

Vedlegg 1: Prissatte konsekvenser alternativ 1, 2, 2B og 7 

Vedlegg 2: Prissatte konsekvenser alternativ 1B 

  
 

  
 

 

 

 

 



 

Statens vegvesen 
 
 

 
Postadresse Telefon: 815 44 040 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Prinsensgate 1 Statens vegvesen 
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no TRONDHEIM Regnskap 
Fylkeshuset   Båtsfjordveien 18 
6404 Molde Org.nr: 971032081  9815 VADSØ 
   Telefon: 78 94 15 50 
   Telefaks: 78 95 33 52 

 
Notat 

Til: Helgar Sætermo, N.-Tr.l. distrikt 
Fra: Tore Kvaal, Ressurs - trafikk 
Kopi: Arild Norheim, N.-Tr.l. distrikt 
 
 
 
 
E6 Bjørbekken - Nes bru 
Prissatte konsekvenser 
 

Innledning - Forutsetninger 

Prissatte konsekvenser er beregnet etter prinsippene beskrevet i Håndbok 140 – 
Konsekvensanalyser. Beregningene er gjennomført med EFFEKT 6.05. Beregning av støy og 
lokal luftforurensning er gjort i VSTØY/VLUFT 4.6. Det er beregnet prissatte konsekvenser 
for følgende alternativ: 

• Alternativ 1 
• Alternativ 2 
• Alternativ 2B 
• Alternativ 7 

Alle alternativene er sammenliknet mot 0-alternativet. 0-alternativet er situasjonen i 
åpningsåret (satt til 2012) dersom ingen tiltak gjennomføres. 

Generelt 

De generelle forutsetningene for beregningene er: 
Åpningsår:  2012. 
Analyseperiode: 25 år (2012-2036) 
Felles prisnivå: 2006 
Kalkulasjonsrente: 4,5 % 
Anleggsperiode: 2 år (gjelder alle alternativer) 

 
I beregningene er det benyttet standard enhetskostnader som ligger inne i EFFEKT 6.05. 

Saksbehandler/innvalgsnr: 
Tore Kvaal +47 73582818 

Vår dato: 05.10.2006 

Vår referanse:  
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Trafikk 

Trafikkmengder fra VDB/NorTraf viser ÅDT2005 på 2000 sør for Harran sentrum og 1900 
nord for Harran sentrum. Trafikkprognosene som brukes er hentet fra Statens vegvesens 
fylkesvise prognoser som ligger inne i EFFEKT 6.05. Prognosene for Nord Trøndelag er vist i 
tabellen nedenfor: 
 
Tabell 1: Prognose for Nord-Trøndelag. 

Årlig prosentvis vekst. 
T.o.m. år Lette Tunge Busser 

2011 0,9 1,7 1,7 
2020 0,6 1,4 1,4 
2040 0,5 1,1 1,1 

 
ÅDT i åpningsåret 2012 beregnes da til 2150 og 2050 hhv sør og nord for Harran sentrum. 

Beregningsresultater - Enkeltkonsekvenser 

Trafikant- og transportbrukernytte 

Trafikant- og transportbrukernytten består av kjøretøykostnader, direkteutgifter og 
tidskostnader. Hovedkomponentene her er tids- og kjøretøykostnader. Direkteutgiftene her er 
knyttet til reduserte billettkostnader for brukere av kollektivtrafikk. Kollektivtrafikken er i 
dette prosjektet meget liten, og disse direkteutgiftene vil derfor være neglisjerbar sammenstilt 
med tids- og kjøretøykostnadene. 
 
Reduserte tids- og kjøretøykostnader for de ulike alternativene er vist i tabell 2 og i Figur 1. 
 
Tabell 2: Trafikant- og transportbrukernytte. Positive tall betyr forbedring. 

Tallene er i mill. 2006-kr. 
Trafikant- og transportbrukernytte Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Kjøretøykostnader 0 -21 -14 10 
Direkteutgifter 0 0 0 1 
Tidskostnader 20 25 28 29 
Sum 20 4 14 40 
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Figur 1 Endret trafikant- og transportbrukernytte for hvert alternativ. Positive tall betyr forbedring. 

 

Budsjettvirkning for det offentlige 

Investeringskostnader (prisnivå 2006 - inkl. mva) for hvert alternativ er gitt som: 
 Alternativ 1: 115 mill. kr 
 Alternativ 2: 151 mill. kr 
 Alternativ 2B: 134 mill. kr 
 Alternativ 7: 151 mill. kr 
 
Kostnadstallene har en nøyaktighet på ±25 %. 
 
Tabell 3: Budsjettvirkning for det offentlige. Tallene er i mill. 2006-kr. 

Negative tall betyr utgifter for det offentlige. 
Det offentlige Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Investeringer* -113 -149 -132 -149 
Drift og vedlikehold -5 -8 -7 -7 
Overføringer 0 0 0 0 
Skatteinntekter 0 12 8 -5 
Sum -118 -145 -131 -161 

 
* Investeringskostnadene (ekskl. mva) vist som nåverdi i åpningsåret (diskontert over 2 års anleggsperiode). 
 
Skatteinntekter er i hovedsak avgifter på bensin og diesel. Disse avgiftene er inkludert i 
kjøretøykostnader under trafikant og transportbrukernytte, dvs. en utgift for trafikantene og 
inntekt for det offentlige. 
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Ulykker 

Tabell 4: Nåverdi av endring i ulykkeskostnader (mill. 2006-kr). 
Positive tall betyr forbedringer for samfunnet. 

Type ulykke Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Personskadeulykker 13 5 8 15 
Materiellskadeulykker 1 1 1 1 
Sum ulykkeskostnader 14 7 9 16 

 
Vi ser at alternativ 1 og alternativ 7 gir størst reduksjon i ulykkeskostnader. Alternativ 2 og 
2B gir økt transportarbeid, som er hovedårsaken til at disse alternativene får noe mindre nytte 
når det gjelder ulykkeskostnader. 
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Figur 2 Endrede ulykkeskostnader. Positive tall betyr forbedring. 

Støy og luftforurensning 

De prissatte miljøvirkningene er knyttet til støy og luftforurensning. Beregningsresultatene er 
vist i tabell 5 og 6. Ved beregning av lokal luftforurensning (NO2 og PM10) er det ikke 
framkommet noen virkning for noen av alternativene. Denne parameteren er derfor utelatt i 
tabellene. 
 
Tabell 5: Endring i støy- og utslippsparametere. 

Positive tall betyr forbedringer for samfunnet. 
Støy Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Redusert antall personer utsatt (>55 dB ute) 12 57 43 12 
Redusert antall personer utsatt (>30 dB inne) 11 47 37 11 
Redusert støyplageindeks 3 12 8 4 
Regional/global luftforurensning 
Redusert antall tonn NOx pr år 0 -1 -1 1 
Redusert antall tonn CO2-ekvivalenter pr år -27 -215 -193 88 
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Tabell 6: Endring i miljøkostnader (mill. 2006-kr). 
Positive tall betyr forbedringer for samfunnet. 

Kostnader støy og luft Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Nåverdi Støy (mill. 2006-kr) 0 2 1 1 
Nåverdi NOx-kostnader (mill. 2006-kr) 0 0 0 0 
Nåverdi CO2-ekvivalenter pr. år. (mill. 2006-kr) 0 -1 -1 0 
Totalt 0 1 0 1 

 
Alternativ 2 gir naturlig nok best virkning med tanke på støyreduksjon, da denne traséen 
ligger lengst vekk fra bebyggelsen. På grunn av økt trafikkarbeid vil alternativ 2 og 2B få en 
negativ virkning når det gjelder utslippskostnader (CO2). De totale prissatte miljøvirkningene 
er beskjedne for alle alternativene. 

Restverdi 

Fra Håndbok 140: 
Restverdien er et uttrykk for investeringens nytte etter analyseperiodens slutt. Det benyttes en 
lineær avskrivning, slik at restverdien ved utløpet av en analyseperiode på 25 år settes til 
15/40 (37,5 %) av investeringskostnaden. Denne verdien diskonteres til sammenligningsåret 
med den fastsatte kalkulasjonsrenten. Restverdien henføres til aktørgruppen ”Samfunnet for 
øvrig”. 
 
Tabell 7: Restverdi (nåverdi i mill. 2006-kr) av investeringen etter analyseperiodens slutt. 
Restverdi Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Restverdi neddiskontert 13,5 17,8 15,8 17,8 

Skattekostnad 

For alle innbetalinger over det offentlige budsjett skal det beregnes en ekstra skattekostnad på 
20 øre pr. krone (Finansdepartementet 2005). Her gjelder dette bevilgninger til investering og 
drift/vedlikehold. 
 
Tabell 8: Skattekostnad (nåverdi i mill. 2006-kr) 

Negative tall betyr en kostnad for samfunnet. 
Skattekostnad Alt. 1 Alt. 2 Alt. 2B Alt. 7 
Skattekostnad neddiskontert -24 -29 -26 -32 
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Sammenstilling - Oppsummering 

Tabell 9 viser virkning for noen sentrale parametere. Samlet oversikt over 
kostnadskomponentene er vist i tabell 10.  
 
Tabell 9: Sammenstilling av sentrale kontrollparametere for prissatte konsekvenser. 

Alternativ Komponenter 1 2 2B 7 
Redusert gjennomkjøringslengde (m) 45 -365 -155 295 
Redusert gjennomkjøringstid (sek) 37 55 52 47 
Endret trafikkarbeid (1000 kjtkm/år)* 33 -369 -177 220 
* Endring i antall kjøretøykilometer i åpningsåret (2012). Positive tall betyr redusert 

trafikkarbeid. 
 
Tabell 10: Sammenstilling av prissatte konsekvenser (nåverdi i mill. 2006-kr). 

Alternativ Komponenter 1 2 2B 7 
Trafikant- og transportbrukernytte 20 4 14 40 
Budsjettvirkning -118 -145 -131 -161 
Ulykker 14 7 9 16 
Støy og luftforurensning 0 1 0 1 
Restverdi 14 18 16 18 
Skattekostnad -24 -29 -26 -32 
Netto nytte -94 -145 -119 -118 
Netto nytte pr. budsjettkrone -0,8 -1,0 -0,9 -0,7 
 

Prissatte konsekvenser - Sammenstilling
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Figur 3 Sammenstilling av prissatte konsekvenser. 
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Tabell 9 viser at alternativene 2 og 2B har en betydelig lengre kjørelengde for gjennomgående 
trasé enn alternativene 1 og 7. I tillegg vil trafikk til/fra Harran sentrum få lengre kjøreruter i 
alternativ 2 og 2B, da det kun er tilknytning til ny veg sør for sentrum. Dette fører til at 
trafikkarbeidet og dermed kjøretøykostnadene øker for disse alternativene. 
 
Alle alternativene gir totalt reduserte tidskostnader, men nytten av den raskeste ruta (alternativ 
2) reduseres av økt kjøretid til/fra Harran sentrum. 
 
Netto nytte er størst for alternativ 1. Alternativ 2B og alternativ 7 er omtrent jevne, mens 
alternativ 2 har lavest netto nytte. Brukostnadene (både investeringer og vedlikehold) gjør at 
alternativ 7 ikke får høyest netto nytte, selv om det gir størst reduksjon i trafikant- og 
transportbrukekostnader samt ulykkeskostnader. 



 
Statens vegvesen 

 
 

 
Postadresse Telefon: 815 44 040 Kontoradresse Fakturaadresse
Statens vegvesen Telefaks: 71 27 41 01 Prinsensgate 1 Statens vegvesen
Region midt firmapost-midt@vegvesen.no TRONDHEIM Regnskap
Fylkeshuset  Båtsfjordveien 18
6404 Molde Org.nr: 971032081 9815 VADSØ
  Telefon: 78 94 15 50
  Telefaks: 78 95 33 52
 

Notat 

Til: Helgar Sætermo, N.-Tr.l. distrikt 
Fra: Tore Kvaal, Ressurs - trafikk 
Kopi: Arild Norheim, N.-Tr.l. distrikt 
 

Tilleggsberegning - Alternativ 1B 

Alternativ 1B er en 125 meter kortere linje enn alternativ 1 og vil derfor ha en større nytte. 
Anleggskostnaden er imidlertid høyere (p.g.a. lengre brukonstruksjon.). Anleggskostnaden for 
alt.1B er 118 mill. (2006-kr). 
 
Det er gjort tilleggsberegninger med EFFEKT for å vise virkningen av det nye alternativet; 
1B. Forutsetningene for beregningene er som for de øvrige alternativene, som vist i starten av 
notatet. 
 
Beregningsresultatene av de samlede samfunnsøkonomiske virkningene for alternativ 1B er 
vist i tabell 11. Alle verdiene i tabellen er sett i forhold til 0-alternativet. 
 
Tabell 11:Sentrale kontrollparametere for prissatte konsekvenser i alternativ 1B. 

Komponenter Alternativ 1B 

Redusert gjennomkjøringslengde (m) 170
Redusert gjennomkjøringstid (sek) 43
Endret trafikkarbeid (1000 kjtkm/år)* 128
* Endring i antall kjøretøykilometer i åpningsåret (2012). Positive tall betyr redusert 

trafikkarbeid. 
 
Tabell 12: Sammenstilling av prissatte konsekvenser for alternativ 1B 

(nåverdi i mill. 2006-kr). 

Komponenter Alternativ 1B 

Trafikant- og transportbrukernytte 32
Budsjettvirkning -126
Ulykker 15
Støy og luftforurensning 0
Restverdi 14
Skattekostnad -25
Netto nytte -90
Netto nytte pr. budsjettkrone -0,7
 

Saksbehandler/innvalgsnr: 
Tore Kvaal +47 73582818 

Vår dato: 14.02.2007 

Vår referanse:  
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Dette alternativet (1B) er 3 mill kr dyrere enn alternativ 1. Besparelsene pga innkortingen er 
imidlertid større, slik at det samfunnsøkonomisk er det beste alternativet (høyest netto nytte).  
 




