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Offentlige instanser, lokale myndigheter og andre interessenter  

 

VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSPLANARBEID FOR E6 KVÅL-

MELHUS SENTRUM 

Nye Veier AS varsler med dette oppstart av arbeidet med reguleringsplan for 

ca. 7 km ny fire-felts E6 fra Kvål til Melhus sentrum. Varslingen gjøres i hen-

hold til plan- og bygningslovens §12-8. 

 

Planområdet strekker seg fra Melhus sentrum til ca. 1,5 km sør for Kvål sen-

trum. Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for fire-felts E6 med farts-

grense 110 km/t. Fra Kvål til Skjerdingstad vil det bli en justering av allerede 

vedtatt E6-trasé for å oppnå fartsgrense 110 km/t. Fra Skjerdingstad til Melhus 

sentrum legges det opp til en utvidelse av dagens E6. Nytt kryss ved Skjerding-

stad/Hofstad skal inngå i planen. Det vil bli regulert en midlertidig sammen-

knytning til dagens E6 sør for Kvål. 

 

Det kan bli aktuelt å gjennomføre befaringer, innmålinger og grunnundersøkel-

ser i planområdet i planperioden. Dette er hjemlet i plan- og bygningsloven, 

signalloven og matrikkelloven.  

 

Før planen legges ut på høring vil det bli arrangert et åpent møte hvor man 

gjennomgår planen og belyser de vesentligste konsekvensene. I tillegg vil det 

bli arrangert åpen kontordag på Melhus der det vil være mulig å komme og 

stille spørsmål vedrørende planforslaget. Tidspunkt for åpent møte og åpen 

kontordag vil bli annonsert i Trønderbladet.  

 

For at vi allerede nå i oppstarten av planarbeidet skal få best mulig grunnlag 

for videre arbeid, ber vi om at dere kommer med innspill som kan være nyttige 

for oss i det videre planarbeidet, og at disse sendes skriftlig til: 

 

Nye Veier AS , Sluppenvegen. 17B 

7037 Trondheim, eller e-post: 

jan.olav.sivertsen@nyeveier.no  

 

innen 26.01.18. 
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For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det ta kontakt med Nye Veier AS v/ Jan 

Olav Sivertsen, tlf. 915 46 871.  

 

Figur 1: Grense for varsel oppstart regulering 


