
Status og fremdrift E6 Svenningelv - Lien
Detaljregulering Vestersivegen med Coop-området
Andre pågående aktiviteter i Grane kommune



● E6 Svenningelv – Lien er foreslått fullfinansiert gjennom Statsbudsjettet.
● Statens vegvesen har lyst ut kontrakt med forbehold om finansiering.
● Antatt anleggsstart er høst 2021.

Status for E6 Svenningelv - Lien



Bindinger knyttet til detaljregulering for E6 Svenningelv - Lien

Det er flere bindinger knyttet til kommunestyrets vedtak 
av detaljregulering for E6 Svenningelv – Lien. 

For å ivareta trafikksikkerheten i anleggsperioden vil 
følgende tiltak bli gjennomført tidlig i anleggsperioden:

● Troforsen g/s-vegbru
● Vestersivegen (Vollen – parkeringsplass ved Coop) 
● Ner-Svenningdalsveien 



● Statens vegvesen sitt behov er å gjennomføre utbygging av E6 Svenningelv – Lien på en 
slik måte at trafikksikkerhet (for alle trafikantgrupper) og fremkommelighet er ivaretatt 
gjennom utbyggingsperioden.

● Statens vegvesen ønsker å optimalisere investeringer som foretas knyttet til utbygging 
av E6 Svenningelv – Lien. Dette ved at man i størst mulig grad søker å investere i tiltak 
som kan komme Grane-samfunnet til nytte også etter at ny E6 er bygd. 

Hvilket behov skal dekkes?



Hva foreslås bygd på Vestersivegen?
• Vegbredde 5 meter
• Møteplasser hvor vegbredde er 6 meter.

• Stikkrenner byttes
• Vegen forsterkes.

• Vegbelysning

• Vegen asfalteres ved anleggsslutt.



Hva foreslås bygd ved Coop?



Hva foreslås bygd ved Coop?



● Trafikksikkerheten ivaretas i anleggsperioden.
– God geometrisk utforming kombinert med vegbelysning og skiltet hastighet.

● Optimalisering av offentlige investeringer:
– Investeringene Statens vegvesen gjør i forbindelse med vegutbyggingen kommer 

Grane kommune til gode også etter at ny E6 er bygd.
– Trafikksikkerhet økes ved at eksisterende trafikk foran inngangsdør til Coop fjernes. 

● Coop, torgområdet og Jern & Bygg kobles opp mot det nye næringsområdet på Vollen. 

● Vestersivegen som turområde/trimområde ivaretas.

● Hensyn til bolighus langs Svenningelva ivaretas.

Hva oppnår vi?



● Varsel om planoppstart – høringsfrist 30.11.2020
– Statens vegvesen varslet grunneiere om at det pågår et planarbeid via brev i posten 

28.10.2020. Øvrige parter ble varslet via annonse i avisen 29.10.2020. Formålet med 
varsel om planoppstart er å gjøre omverdenen oppmerksom på at det pågår et 
planarbeid og gi berørte parter mulighet til å komme med innspill.

● Forslag til reguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn og høring i 6 uker i perioden  
januar – mars 2021. I denne perioden presenteres vegvesenets forslag til løsning.

● Har du/dere spørsmål eller innspill kan plan- og prosjekteringsleder Børge Steinmo 
Johnsen kontaktes på telefon 918 31 718 eller borge.johnsen@vegvesen.no

Tidsløp

mailto:borge.johnsen@vegvesen.no


Andre pågående aktiviteter i Grane kommune

Strekning Brenna – Kapskarmo oppgraderes 
fra 80 km/t til 90 km/t. Skilt settes opp i 
løpet av kort tid.

Detaljregulering for E6 Trøndelag grense – Majahaugen (4,1 km)

Detaljregulering for E6 Flyum – Lille Majavatn (6,7 km)
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