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Forord
Norcem AS og Verdalskalk AS har i samarbeid startet opp arbeidet med detaljregulering med
konsekvensvurdering for transportbånd for kalkstein fra Rindsem til Ørin i Verdal kommune.
Norcem AS og Verdalskalk AS har i flere år samarbeidet om utnyttelsen av forekomsten av kalkstein i
Tromsdalen og videreutviklingen av virksomheten knyttet til dette. Partene inngikk i 2017 langsiktige
avtaler om dette som har varighet frem mot 2173. Et ledd i den langsiktige utviklingen av
virksomheten er å etablere arealplaner som gir tilstrekkelig ressursgrunnlag for drift og investeringer
i fremtidig størrelsesorden og tidsperspektiv. I vedtatt kommunedelplan for Verdal by (29.05.2017) er
det båndlagt en korridor for transportbånd fra Rindsem til Ørin, med en bestemmelse om at
transportbånd skal detaljreguleres før tiltak igangsettes.
Som en del av denne langsiktige utviklingen av kalkforekomsten i Tromsdalen skal det nå utarbeides
en detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for transportbånd fra Rindsem til Ørin. Asplan
Viak er plankonsulent for arbeidet og skal utarbeide planmaterialet og konsekvensutredningen, og
har også stått for utarbeidelsen av planprogrammet. Planprogrammet skal sendes ut på høring i
minimum 6 uker. Deretter behandles merknader/innspill og planprogrammet fastsettes så av Verdal
kommune.

Trondheim, 11.12.2020

Birgitte Nilsson
Oppdragsleder

Ingrid B Sæther
Kvalitetssikrer
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1
1.1

INNLEDNING
Bakgrunn

Kalksteinsforekomsten i Tromsdalen, i Verdal kommune, er av NGU blitt betegnet som en av Norges
fem viktigste mineralforekomster. Med sine 7,5 milliard tonn kalkstein av høy kvalitet, er den blant
Nord-Europas beste og viktigste kalkforekomster.
Norcem har hatt rettigheter til store deler av forekomsten i Tromsdalen siden tidlig på 70-tallet, men
har ikke hatt eget uttak på forekomsten. Verdalskalk ble etablert i 1991 som en videreføring av
Reidar Svendsen AS som hadde drevet på deler av forekomsten siden slutten av 60-tallet. Verdalskalk
driftet også på Norcems rettigheter etter avtale med Norcem.
Norcem og Verdalskalk har i flere år samarbeidet om utnyttelsen av forekomsten i Tromsdalen og
videreutviklingen av virksomheten knyttet til dette. Partene inngikk i 2017 langsiktige avtaler om
dette som har varighet frem mot 2173. En konsekvens av disse avtalene er etableringen av selskapet
Kalkkaia AS som skal drifte ny kai og nytt anlegg for utskipning av kalkstein fra Verdal.

Figur 1 Verdalskalk sitt anlegg i Tromsdalen i Verdal. Foto: Johan Arnt Nesgaard

Kalken fra Tromsdalen er velegnet til produksjon av brent kalk til ulike typer formål innen industri,
landbruk, næringsmiddel, vann og avløpsrensing, byggevarer mv. Kalk er også råmateriale for
fremstilling av sement. Norcem er landets eneste produsent av sement til bygg- og anleggsindustrien,
med fabrikker i Brevik og Kjøpsvik, i tillegg til et nettverk av silostasjoner langs kysten.
Verdal Kommune vedtok i 2008 at det skulle utarbeides en kommunedelplan for Tromsdalen.
Hovedhensikten med denne planen var å fastlegge arealbruk som sikret langsiktig utnyttelse og
forvaltning av kalksteinsressursen i Tromsdalen, samtidig som de viktigste natur- og
friluftskvalitetene i området ble ivaretatt. Gjennom sikring av arealer til uttak av kalkstein, skulle også
mulighetene for en eventuell, fremtidig etablering av sementfabrikk sikres. De avsatte arealene
skulle også ha tilstrekkelig størrelse til at det årlige uttaket kunne økes slik at det ble lønnsomt å
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etablere ny logistikkløsning for kalkstein fra Tromsdalen til Verdal Havn, eksempelvis ved bruk av
tunnel og transportband. Gjeldende kommunedelplan for Tromsdalen, vedtatt i juni 2013, ivaretar
disse hensynene.
Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd og deponi ble vedtatt 15.06.2020. Reguleringsplanen legger
til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd og deponiområde for
avdekkingsmasser. Planen legger til rette for å øke årsproduksjonen av kalk opp mot 10 millioner
tonn. Dette gir en levetid for bruddet på over 100 år. Med en årsproduksjon mot 10 millioner tonn vil
bruddet i Tromsdalen være blant de fem største bergverkene i Norge.
Transporten av kalkstein fra
Tromsdalen til videreforedling
og utskipning på Ørin
industriområde i Verdal har
siden oppstarten blitt gjort med
lastebil på offentlig vei. Denne
strekningen er på ca. 20 km
hver vei. I tillegg transporters
omtrent 100 000 tonn i året til
Verdalskalk sitt anlegg på Hylla.
Figur 2 Havneanlegget til Kalkkaia AS. Foto: Johan Arnt Nesgård

Figur 3 Oversiktskart

Transporten av kalkstein på offentlig vei er både en kostbar og kapasitetsbegrensende faktor i
verdikjeden. Det har gradvis også blitt mer og mer oppmerksomhet på denne delen av virksomheten
i lokalsamfunnet i takt med at transportmengdene har økt. Det at Verdalskalk har kjørt med
dispensasjon fra totalvektsbestemmelsene for vogntog siden 2003, har bidratt til å redusere ulempen
for lokalsamfunnet ved at antall turer er redusert med ca. 1/3 i forhold til hvordan situasjonen hadde
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vært med ordinær totalvekt. I 2020 ble det transportert ca. 1,3 millioner tonn kalk fra Tromsdalen til
Ørin, dette utgjør ca. 28 300 lastebiler i året ut fra Tromsdalen, og 118 lastebiler per dag (mandagfredag) i gjennomsnitt 1. Kjøretøyene har i dag dispensasjon til å kjøre med 70 tonn totalvekt, det vil si
en nyttelast på ca. 46 tonn per tur. I rekkefølgebestemmelsene til reguleringsplanen for Tromsdalen
kalkbrudd er det stilt krav om at alternativ transportløsning som ikke belaster offentlig veg, må være
på plass før uttaket passerer 3 millioner tonn/år. En produksjonsøkning til 3 millioner tonn vil utgjøre
ca 270 lastebiler per dag på vegtransport.
Etablering av alternativ transportløsning som ikke belaster offentlig vei, har vært et tema i mange år.
I en tidlig fase av arbeidet med kommunedelplan for Tromsdalen, ble det også vurdert om
planområdet også skulle omfatte en korridor for framføring av transportband mellom Tromsdalen og
Ørin. Slik ble det ikke, men Verdalskalk valgte da å bestille en mulighetsstudie fra Multiconsult for å
belyse hvordan en slik løsning kunne se ut. Denne mulighetsstudien ble offentligjort i mars 2013.
Som en del av konsekvensutredningen for ny
reguleringsplan for Tromsdalen, har SINTEF på
oppdrag fra Norcem og Verdalskalk både
vurdert konsekvensen av dagens
transportløsning og sett på alternative
løsninger i form av blant annet transportband.
Da Verdal kommune i 2013 startet arbeidet
med å revidere kommunedelplan for Verdal by,
ble det båndlagt en korridor for fremføring av
transportband i plankartet.

Figur 4 Utsnitt fra kommunedelplan for Verdal by. Båndlagt
korridor er vist med svart strek.

Mulighetsstudien fra Multiconsult ble brukt
som utgangspunkt for utformingen av denne
korridoren. Kommunedelplan for Verdal by ble
vedtatt 29.05.2017 og båndleggingen av
korridoren varer i 4 år.

I de tidligere utredningene som er gjort, har både SINTEF og Multiconsult forutsatt en løsning hvor
transportbandet plasseres oppå bakken. Dette henger sammen med flere forhold, blant annet
flomfare, grunnvannsstand og grunnforhold. I tillegg er vil det være langt enklere og billigere å krysse
E6 og jernbanen ved å legge transportbandet på et fagverk over bakken enn å skulle etablere en
nedgravd løsning under denne infrastrukturen. Grunnforholdene og grunnvannsnivået i området gjør
at en nedgravd løsning blir komplisert og kostbar i drift. I tillegg vil en slik løsning også båndlegge mer
dyrkamark enn en løsning med transportband i lufta.
Samtidig som det er svært ønskelig for lokalsamfunnet at kalktransporten blir borte fra offentlig vei,
er det heller ikke uproblematisk å etablere et transportband. Naboer og brukere av området ønsker
helst en nedgravd løsning. I bestemmelsene til kommunedelplanen for Verdal by står det at
«Transportbånd bør vurderes lagt under bakken». Nærheten til naturreservat og friområde stiller
også krav til valg og utforming av løsning. Verdal kommune har kort kystlinje og mye av denne er
enten vernet eller brukt til industrivirksomhet. Sjønære friområder er derfor ekstra viktige i Verdal.
For å oppnå samfunnsaksept for valgt løsning, er det viktig at det nå utføres en god og grundig
konsekvensutredning, som synliggjør de ulike alternativene og deres positive og negative virkninger.
Kalktransport er regnet ut fra en femdagers arbeidsuke med to skift, 48 uker i året, og ingen transport om
natten.
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1.2

Formål med planarbeidet

Det skal utarbeides detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for transportbånd på
strekningen Rindsem-Ørin i Verdal kommune. Detaljreguleringen vil utgjøre del 1 av planarbeid for
transportbånd på strekningen Tromsdalen – Ørin. Plan- og utredningsarbeid av del 2 på strekningen
Tromsdalen- Ørin vil igangsettes på et senere tidspunkt i egen planprosess.
Prosjektet skal løse utfordringer knyttet til dagens kalktransport på offentlig veg ved at det skal
etableres et transportbånd i en ny trasé. Et transportbånd skal løse kalktransporten i et langsiktig
perspektiv, samtidig som det skal tilpasse seg omgivelsene på en god måte.
Ved å etablere et transportbånd kan blant annet følgende positive effekter oppnås:
•
•

Avlaste og forbedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten på offentlig vegnett og
skoleveger.
Redusere støy, luftforurensning og barrierer for beboerne langs dagens veg.

Konsekvensutredningen skal avklare løsninger for fremtidig transportbånd mellom Rindsem og Ørin.
Endelig optimalisering og arealbeslag fastsettes som en del av reguleringsarbeidet. Areal som skal
benyttes midlertidig i anleggsperioden, og som ikke er en del av det permanente anlegget, skal
reguleres til gjeldende formål.
Reguleringsplanen skal fastsette avbøtende tiltak i forhold til miljøhensyn. Det skal legges vekt på
innpassing av transportbåndet i det eksisterende miljøet.
Avbøtende tiltak knyttet til anleggsvirksomhet og bygging av tiltaket skal være klargjort og iverksatt
før anleggsstart. I forbindelse med reguleringsplanen skal det utarbeides en overordna plan for
anleggsgjennomføring. Denne skal også omhandle hvordan matjord i beslaglagte områder skal
håndteres.

1.3

Organisering

Tiltakshaver, prosjekteier og planforslagstiller er Verdalskalk AS og Norcem AS. Asplan Viak AS er
plankonsulent og har det overordnede ansvaret for organisering, framdrift og faglig innhold.
Planmyndighet er Verdal kommune. Birgitte Nilsson i Asplan Viak er oppdragsleder og vil koordinerer
arbeidet, samt ha dialog med kommunen og andre myndigheter.

1.4

Planprogrammet

Planprogrammet gir en oversikt over:
a)
b)
c)
d)

Beskrivelse av tiltaket og hvilke problemstillinger som anses som viktige
Alternativer som skal utredes
Utredningsprogrammet
Beskrivelse av plan- og medvirkningsprosesser

Forslag til planprogram skal sendes ut på høring til berørte, overordnede myndigheter og
interesseorganisasjoner samtidig som det varsles om planoppstart. Høringsperioden er minst seks
uker. I forbindelse med høring av planprogrammet skal det holdes et åpent informasjonsmøte, der
det orienteres om innholdet i planprogrammet, hvordan de berørte kan gi sine innspill og om
prosessen videre.
Etter høringsperioden, og etter at planprogrammet er endret/supplert som følge av innkomne
innspill, skal Verdal kommune stadfeste planprogrammet slik at utredningene kan gjennomføres.
Plan- eller utredningsprogrammet skal normalt fastsettes innen ti uker etter fristen for å avgi
høringsuttalelser. De som har uttalt seg til planprogrammet skal gjøres kjent med det fastsatte
programmet.
side 9 av

32

1.5

Formålet med konsekvensutredningen

Formålet med retningslinjene i forskrift om konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø,
naturressurser og samfunn blir vurdert under forberedelse av planer eller tiltak, og når en skal ta
stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, planer eller tiltak kan gjennomføres (jf. § 1).
Konsekvensutredningen vil være en samfunnsøkonomisk analyse som på et
overordnet nivå skal synliggjøre om tiltaket øker velferden for samfunnet. I praksis innebærer dette å
veie fordeler mot ulemper for ulike alternativ. Målet er å velge løsninger der samlede fordeler
overstiger samlede ulemper, og konsekvensutredningen skal være så grundig at ytterligere
utredninger på reguleringsplannivå ikke er nødvendig.
Tiltaket anses å falle inn under forskriftens § 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de
kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes
hvis de kan få vesentlige virkninger etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding:
reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete
a) tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne
tidligere planen
Tiltaket omfattes videre av forskriftens vedlegg I pkt. 19; VEDLEGG I. Planer etter plan- og
bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og
konsekvensutredning
Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire
eller andre masser dersom minst 200 dekar samlet
overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer
19.
enn 2 millioner m³ masse, eller uttak av torv på et
område større enn 200 dekar. Mindre tiltak
omfattes av vedlegg II nr. 2a.

Planmyndigheten. Plan- og bygningsloven.
Direktoratet for mineralforvaltning er
ansvarlig myndighet for større uttak av
mineralressurser dersom planmyndigheten
ønsker dette.

Tiltaket anses videre å kunne omfattes av forskriftens vedlegg II Pkt. 11 «Andre prosjekter», uten at
slik type tiltak i forskriften er spesifisert som eget punkt.
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1.6

Varsel om planoppstart og innkomne forhåndsuttalelser
Det er varslet oppstart av planarbeidet den 12.12.2020,
og planprogrammet er samtidig lagt ut på høring.
Grunneiere er varslet i brev av 14.12.2020. Merknadsfrist
er 13.februar 2021.

Figur 5 Varslingsannonse

1.7

Reguleringsplanprosessen

Med utgangspunkt i konsekvensutredningen skal det utarbeides detaljreguleringsplan for anbefalt
alternativ. Forslag til detaljreguleringsplan med konsekvensutredning vil deretter bli lagt ut til
offentlig ettersyn slik at berørte parter og andre interesserte på nytt kan komme med merknader.
Planen blir også sendt til statlige og fylkeskommunale instanser (sektormyndigheter) for uttalelse.
Når planen er endelig godkjent, vil den være et juridisk og praktisk grunnlag for neste fase
(byggeplanfase).
Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning vil bestå av en tekstdel og en kartdel.
Planbeskrivelsen vil inkludere et sammendrag av konsekvensutredningen, der virkninger av tiltaket
belyses og avveies. Det skal utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med
reguleringsplanen.
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2

FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN

2.1

Rikspolitiske retningslinjer og forskrifter

Reguleringsplan med konsekvensutredning skal utformes i tråd med følgende rikspolitiske
retningslinjer og forskrifter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Rikspolitisk retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, 2014
Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen, 1995
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442), 2016
Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag, 1994
Statlige retningslinjer for Klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, 2018
Forskrift om konsekvensutredninger, 2017
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister, 2009
Forskrift om Rinnleiret naturreservat, 2011
Forskrift om begrensning av forurensning, 2004

Aktuelt lovverk og nasjonale føringer

Ivaretakelse av ulike lovverk vil være et viktig grunnlag for plan- og utredningsarbeidet som skal
gjennomføres i forbindelse med reguleringsplanen. Av de mest relevante lovene kan nevnes plan- og
bygningsloven, naturmangfoldloven, forurensningsloven, EUs vanndirektiv, kulturminneloven,
viltloven, jordvernloven, folkehelseloven, skogbruksloven, vegloven, mineralloven, vannressursloven,
forurensningsloven, nasjonal jordvernstrategi (2018), nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging (2019) samt diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

2.3

Regional planer
•
•
•
•

Fylkesplan for Trøndelag 2018-2030
Trøndelagsplanen 2019-30
Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag (2013), ny RPA er under utarbeidelse.
Regional plan for vannforvaltning 2016-2021, ny RPV er under utarbeidelse.
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2.4

Arealplaner
Kommuneplan for Verdal kommune;
kommuneplanens arealdel 2010 –
2020, vedtatt 13.04.2011 omfatter
ikke planområdet
Kommunedelplan for Verdal by 20172030, vedtatt 29.05.2017
I forbindelse med kommunedelplan for
Verdal by ble det båndlagt en korridor
for fremføring av transportband i
plankartet.

Figur 6 Utsnitt fra Verdal kommunes kartløsning, med gjeldende
kommunedelplan for Verdal by, og vedtatte reguleringsplaner.

Den 25 m brede korridoren er lagt slik
at den følger eksisterende avlingsvei
og lokalvei inn mot Ørin. Den krysser
eksisterende E6 og jernbane.
Korridoren går delvis gjennom
flomutsatt område og den går
gjennom dyrkamark og friområder.
Vest for korridoren ligger det et
naturreservat.

I gjeldende kommunedelplan er bestemmelsene for båndleggingen av areal til transportbandet som
følger:

I tilsvar til innkomne høringsuttalelser til planarbeidet har Verdal kommune tydeliggjort at poenget
med båndlegging er å sikre mulig korridor mot tiltak som kan vanskeliggjøre transportbåndet, men at
man ikke trenger å låse seg til båndlagt struktur, og kan vurdere alternativer. Det er også svart ut at
kommunedelplanen ikke tar stilling til utforming av eventuelt transportbånd, kun til mulig trasé, og
at løsning må avklares ved detaljregulering. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag ber i sin merknad om at
forestående planarbeid ikke låses til kun den båndlagte korridoren, men at alternative traseer
vurderes som en del av konsekvensvurderingene og planarbeidet. Denne åpenheten ved valg av
transportløsning og trasé er viktig i arbeidet med konsekvensutredning og detaljregulering, grunnet
konflikter i planområdet, som blant annet flomutsatt område, jordbruksareal og høy
grunnvannstand.
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Transportbånd for kalk- og fyllittstein fra Tromsdalen til Ørin er i planbeskrivelsen til
kommunedelplanen for Verdal by vurdert under område 9. Det er foretatt en overordnet
konsekvensvurdering av tiltaket. Det er gitt en samlet vurdering av tiltaket:
Tiltaket er ønsket for å redusere transportmengden med kalkstein på lastebil fra Tromsdalen ned
til Ørin. Tiltaket ser i liten grad ut til å komme i konflikt med andre kvaliteter og det ligger således
lite til hinder for en realisering av tiltaket. Utfordringene blir finne en god måte for å krysse E6 og
jernbane samt håndtere flom og evt. utfordringer knyttet til grunnforhold.
Angitte trasé båndlegges som hensynsone d iht. Plan- og bygningslovens § 11-8 i påvente av
vedtak etter Plan- og bygningsloven (detaljregulering).
Reguleringsplan Tromsdalen kalkbrudd og
deponi, vedtatt 15.06.2020
Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse
av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd
og deponiområde for avdekkingsmasser. Dette
medfører at fv. 155 Tromsdalsvegen legges om.
Det skal også etableres skjermingsvoller rundt
dagbruddsområdet.

Figur 7 Plankart for Tromsdalen kalkbrudd og deponi
(2020)

2.5

Planen legger til rette for å øke
årsproduksjonen av kalk opp mot 10 millioner
tonn. Dette gir en levetid for bruddet på over
100 år. Med en årsproduksjon mot 10 millioner
tonn vil bruddet i Tromsdalen være blant de
fem største bergverkene i Norge.

Tilgrensende planer

Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære (Statens vegvesen)
Kommunedelplan for E6 Åsen-Mære skal legge til rette for en ny møtefri E6 med eget lokalvegnett.
Forslag til kommunedelplan for E6 Åsen-Mære, datert 19.12.2017, ble den 15.01.2019 lagt fram for
høring og offentlig ettersyn. Kartet under viser den traseen som er anbefalt fra Statens Vegvesen,
gjennom det aktuelle området.

side 14 av

32

For delstrekning Rinnleiret anbefaler
Statens vegvesen et alternativ som går
rett fram i svingen på dagens E6 sør for
Mule og videre til Rinnleiret med kort
tunnel under Salthammar. Alternativet
viser bru over Rinnelva og jernbanen på
kommunegrensa, og videre nordover på
vestsiden av jernbanen til Kjøran.

Figur 8 Statens vegvesens anbefalte trase på delstrekning Rinnleiret i
KDP for E6 Åsen-Mære

Alternativet følger dagens E6 gjennom
Verdal sentrum til Verdalselva.
Alternativet omfatter nytt Verdalskryss
sør for dagens «Hamnekryss». I dette
forslaget er ny E6 lagt langs jernbanen
ved Rindsem, som er startpunktet for
den båndlagte traseen i
kommunedelplanen.

Det er også foreslått omlegging av industrisporet til Ørin havn som følge av alternativet, for å unngå
kryssing av jernbane. Iht. planbeskrivelsen for KDP E6 Åsen-Mære, forutsetter løsningen omlegging
av sidesporet på jernbanen fra Rinnleiret og utover til havna over Fætta. Sidesporet forutsettes lagt
sammen med den båndlagte korridoren for kalktransport i KDP Verdal by. Behov for industrisporet er
ikke avklart, og eier av sporet, BaneNor, har selv ingen planer for sidesporet. Planene er ikke
konkretisert mtp kurvatur, stigning, arealbruk mm.
Et fremtidig transportband vil måtte krysse både gammel og ny E6 samt jernbanen. Eksisterende E6
vil bli opprettholdt som lokalvei mellom Levanger og Verdal og vil i tillegg fungere som omkjøringsvei
når ny E6 er stengt på grunn av ulykker eller vedlikehold.
Det foreligger en rekke innsigelser til planforslaget og til de ulike alternativene. Saken ble sendt til
mekling fra Levanger kommune i henhold til Plan- og bygningslovens § 5-6 etter offentlig ettersyn, og
det er satt i gang arbeid med nytt planprogram i Levanger kommune, som også forventes å gi behov
for ytterligere detaljering rundt traseen gjennom Verdal kommune.
I planarbeidet for detaljregulering av transportbånd Tromsdalen-Ørin, del 1 Rindsem-Ørin vil det tas
hensyn til at ny E6-trasé ikke er endelig vedtatt og at etablering av transportbåndet kan løses med
flere aktuelle alternative traséer for ny E6.
Detaljreguleringsplan Ørin Sør II
Det er igangsatt planarbeid for Ørin Sør II. Planprogram ble vedtatt i Verdal kommunestyre den 15.
juni 2020, sak 58/20. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvidelse av industri- og
næringsområde på Ørin i Verdal kommune.
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Figur 9 Utsnitt fra Kommunedelplan Verdal by ned planområdet markert med blå stipling. Båndlagt område til
transportbånd ligger vest for Ørin sør.
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3

BESKRIVELSE AV UTREDNINGSOMRÅDET

Planområdet mellom Rindsem og Ørin benyttes i dag hovedsakelig til landbruksformål, med små og
store gardsbruk. Både E6 og jernbanen krysser gjennom området og utgjør barrierer i landskapet.
Rinnelva renner i nord-sørlig retning gjennom Rinnleiret naturreservat før den når fjorden.
Rinnleiret naturreservat er viktig som strandeng, våtmark, kulturlandskap og friluftsområde, og er
klassifisert som internasjonalt Ramsarområde (bevaring av viktige våtmarksområder). Rinnleiret er
også brukt som friluftsområde, med både Rinnleiret badestrand og Havfrueparken oppe ved Ørin.
Flyvegen ligger inn mot og delvis innenfor den båndlagte korridoren avsatt i KDP for Verdal by. Langs
Flyvegen ligger det flere boliger og en barnehage.

Figur 10 Oversiktsbilde

Helt nord i planområdet ligger industriområdet Ørin (Verdal Industripark), som utgjør et mangfoldig
industri- og bedriftsmiljø. Kalkkaia AS har etablert sitt havneanlegg sør i industriområdet, hvor
transportbåndet er tenkt å ha sitt endepunkt.
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Figur 11 Planområdet sett fra toppen av Hallbakken i sør. Utsikt mot Trondheimsfjorden med havneområdet på Øra der
tankanlegg og utskipingskai ligger. Foto: Nina Rieck, Asplan Viak

Figur 12 Havneanlegget til Kalkkaia AS. Foto: Johan Arnt Nesgård
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4

GJENNOMFØRING AV PLANARBEIDET - PLANPROSESS

4.1

Planprosess, informasjon og medvirkning

Arbeidet med detaljreguleringen og konsekvensutredningen på strekningen Rindsem - Ørin har til
hensikt å sikre åpenhet, og invitere til offentlig innsikt og debatt omkring vurderinger og
faktagrunnlag. Plankonsulent vil sammen med Norcem AS og Verdalskalk AS ha som målsetning å gi
informasjon om arbeidet med detaljreguleringen og konsekvensutredningen slik at alle parter har
god innsikt i arbeidet, i foreslåtte løsninger og konsekvensene av disse. Gjennom
informasjonsarbeidet er det ønskelig å oppnå reell lokal medvirkning.
Planleggingen blir gjennomført i samsvar med plan- og bygningsloven av 27. juni 2008.
Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og
deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil bli vurdert og behov for utredninger.
Når planprogrammet er endelig fastsatt er det allment forpliktende, og skal danne grunnlag for
planarbeid med konsekvensutredning.
Reguleringsplanen skal ta stilling til valg av utbyggingsalternativ, i tillegg til eventuelt andre
forutsetninger som danner grunnlag for gjennomføring av prosjektet.
Varsel om planoppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet er annonsert i media, og i de to
høringsfasene blir aktuell saksdokumentasjon lagt ut på hjemmesiden til Verdal kommune
(https://www.verdal.kommune.no) og på Asplan Viaks hjemmeside (http://www.asplanviak.no). Her
vil også nyheter bli lagt ut, og kontaktinformasjon er tilgjengelig.
Det vil bli avholdt åpent informasjonsmøte i forbindelse med høring av planprogrammet. Når forslag
til reguleringsplan og konsekvensutredning foreligger, vil det bli arrangert åpent informasjonsmøte.
Møtene blir annonsert i media.
Det er foreløpig planlagt følgende møter:
-

-

8.desember 2020 Presentasjon for politikere i planutvalget i Verdal kommune
20.januar 2021 Presentasjon for Regionalt planforum ifb. varsel om planoppstart
26. januar 2021 Dialogmøte/åpent møte 1 for beboere og berørte: Redegjørelse for hva
som skal utredes og hvordan arbeidet med konsekvensutredningen vil foregå. Innspill og
innsamling av lokalkunnskap om området. Eventuelle konfliktområder i forhold til lokale
interesser avdekkes så tidlig som mulig..
April/Mai 2021 Dialogmøte/åpent møte 2 for beboere og berørte: Resultater fra arbeidet
med konsekvensutredningen presenteres. Innspill til arbeidet – enten direkte eller skriftlig i
etterkant.
Sommer 2021 Presentasjon for Regionalt planforum ifb. Utarbeidelse av planforslag
Høst 2021 Åpent møte i forbindelse med høring av reguleringsplanen (offentlig ettersyn)

I medvirkningsarbeidet vil visualisering av tiltaket og belysning av aktuelle problemstillinger tillegges
stor vekt.

4.2

Framdrift

Det er skissert følgende framdriftsplan fram til vedtatt reguleringsplan:
Planprogram til offentlig ettersyn
4. kvartal 2020
Fastsatt planprogram i kommunen:

1. kvartal 2021

Planutkast:

2. kvartal 2021

Reguleringsplan til offentlig ettersyn:

4. kvartal 2021

Vedtatt reguleringsplan i kommunen:

2. kvartal 2022
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5
5.1

OMFANG AV PLANARBEIDET
Forslag til planavgrensning

Foreslått planavgrensning til varsel om oppstart tar utgangspunkt i båndlagt trasé for framføring av
transportbåndet, med noen utvidelser langs deler av traséen.

Figur 13 Forslag til planavgrensning til varsel om oppstart
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5.2

Om korridoren

Som grunnlag for konsekvensutredningen, er det definert en korridor mellom Rindsem og Ørin.
Korridoren er jevnt over vist med bredde 30 m, men har økt bredde (200 m) ved Rindsem. Korridoren
ved Rindsem er bredere enn øvrig korridor på grunn av usikkerhet rundt grunnforhold. Korridoren en
smalest langs Flyvegen.

Figur 14 Korridor i kart vist med stiplet lilla linje. Foreløpig
forslag til senterlinje for transportbånd er vist med rød
stiplet linje.

Figur 15 Korridor på ortofoto vist med stiplet lilla linje.
Foreløpig forslag til senterlinje for transportbånd er vist
med rød stiplet linje.
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6

ALTERNATIVER SOM SKAL UTREDES

I forbindelse med konsekvensutredningen, ser vi et lukket transportbånd som det mest realistiske
alternativet og foreslår derfor å utrede to ulike prinsipielle konsepter for transportbånd:
Transportbånd over bakken og nedgravd transportbånd. Dette vil belyse konsekvensen av de ulike
mulighetene, uten at en gjør tekniske valg som vil være begrensende for det videre arbeidet. Det kan
bli aktuelt å velge en variasjon mellom disse to konseptene, alt ettersom hvilke konsekvenser som vil
være mest beslutningsrelevante for ulike deler av strekningen.Problemstillinger knyttet til kryssing
over eller under jernbane, ny E6 og eksisterende E6 vil også dekkes av disse alternativene.

6.1

Alternativ 1 – Transportbånd over bakken

Alternativ 1 innebærer en løsning der transportbåndet legges over bakken. Det legges til grunn en
generell frihøyde på 4 meter. Dette vil gi tilstrekkelig høyde for de fleste jordbruksmaskiner.
Transportbåndet etableres ved hjelp av søyler og en bærende fagverkskonstruksjon mellom søylene.
Søyleavstand vil være avhengig av både utformingen av selve konstruksjonen og aktuelt
transportbånd. For dette alternativet legges til grunn ca. 2 meter konstruksjonshøyde inkl. selve
bandet. Ved kryssing av E6 og ved landbruksunderganger må frihøyden økes til 5,0 meter, og over
jernbanen anbefales en frihøyde på 7,6 meter. Bane Nor har et absolutt minimumskrav på
6,35 meter, men ønsker helst 7,6 meter for å ikke ha noen konflikter mot kontaktledningsnettet.
Alternativet legger til grunn en innkapslet/lukket løsning, utformet enten som en lukket kasse eller
som et rør.

Figur 16: Eksempel på et lukket transportbånd løftet opp
på fundamenter (Kilde: AT Mineral Processing)

6.2

Figur 17: Eksempel på transportbånd som er løftet opp over
bakken på søyler (Kilde: LIBO Heavy Industries Science &
Technology)

Alternativ 2 – Nedgravd transportbånd

Alternativ 2 innebærer en løsning som viser et helt eller delvis nedgravd transportbånd. Et nedgravd
transportbånd vil kreve en lukket kulvert med høyde ca. 3 meter og bredde ca. 4 meter. Alternativet
legger til grunn at kulverten graves halvveis ned, slik at det kan etableres en jordvoll med høyde på
ca. 2 meter. Sidene på jordvollen kan slakes ut til 1:4 eller 1:5 for å gjøre det mulig å kjøre over og
bruke sidearealene. Løsningen vil medføre et arealbeslag på ca. 10 meter på hver side av
transportbåndet i anleggsperioden.
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Figur 18: Prinsipp for nedgravd transportbånd (Kilde: Multiconsult)

6.3

Andre alternativer som er vurdert, men som ikke skal utredes

Hjulgående transport
Bruk av hjulgående transport er kun aktuelt dersom det blir bygd en egen transportveg. Sintef
anbefaler at denne bør være sikret/lukket med gjerde i sin helhet for å unngå konflikter mellom
transport og øvrig bruk av området. Dette betyr at en ser på anleggsvegen som et anleggsområde
hvor uvedkommende og uautorisert personell ikke har adgang. Når en gjerder inn en såpass langs
strekning vil det bli en betydelig barriere, og en må ivareta nødvendig behov for kryssing med bruer,
underganger eller liknende. En egen, privat veg gir fritt valg av type kjøretøy og vekt, hvor spesielt
store gruvedumpere eller vogntog med flere tilhengere er aktuelt og kan gi en nyttelast på over
100 tonn. Miljøbelastningen kan begrenses ved å bruke elektriske kjøretøy med ulik form for lading
eller kontaktledning.
Sintef anslår høye kostnader ved bygging av industriveg med høy bæreevne og inngjerding, og
sammen med driftskostnadene av veg og kjøretøy, blir dette den dyreste løsningen. Vurdert sammen
med ulempene ved å etablere lukket industriveg og problemer knyttet til spesielt støy og støv fra
hjulgående transport ser vi ikke på dette som et reelt alternativ for fremtidig transport.
Jernbane
En jernbane kan bære tilnærmet ubegrenset med last ved å øke antall vogner, og oppbygging med
skinner og sviller gir til tross for stor vekt fra toget et meget lite marktrykk. Utfordringene med
jernbane er en høy byggekostnad og meget strenge krav til horisontal- og vertikalkurvatur. Dette gjør
blant annet at en planfri kryssing av Nordlandsbanen krever oppbygning over 350 meter på hver side
av sporet, noe som vil ha betydelige ulemper både for arealbeslag, øvrig bruk av området og
landskapsbildet. Jernbane innebærer en både kostbar og lite effektivt løsning, og som har samme
utfordring som en industriveg ift. krav til inngjerding og derav barrierevirkning. Summen av de
negative faktorene gjør at vi ikke ser på jernbane som et realistisk alternativ.
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Kabelbelte/taubane
Kabelbelte/taubane baserer seg på bånd/taubane opp i lufta via kabler og master. En kan få til spenn
på opp mot 850 meter mellom mastene.
Den største utfordringen med en slik
løsning, er hensynet til sikkerhet dersom
noe skulle falle ned. Det vil kunne bli
katastrofale konsekvenser dersom det
oppstår brudd på vaiere.
Innkapsling vil igjen føre til mer vindlast.
Innkapsling er i tillegg utfordrende i
forhold til drift. Store utfordringer med
tanke på sikring og risiko gjør at dette er
et alternativ det ikke er valgt å gå videre
med.
Figur 19: Tradisjonelt kabelbelte (Kilde: Sintef/Agudio)

Andre utfordringer med bruk av
kabelbelte er knyttet til stor slitasje på
ruller/opplager i mastene, der
vedlikehold er vanskeligere i forhold til
en løsning som går langs bakken.

Transportbånd på bakken
Ved etablering av et transportbånd på bakken vil en være avhengig av en serviceveg langs båndet for
å utføre vedlikehold og reparasjoner. Selve bandet trenger kun om lag 2 meter bredde, men sammen
med serviceveg gir dette totalt 6 meter bredde for et typisk tverrsnitt vist i Figur 19. Dette vil i likhet
med en industriveg bli en betydelig barriere, og en må legge inn nødvendige kryssinger for både
alminnelig trafikk, landbruk, skogbruk, turgåere og dyr. Noe av dette kan også løses med å la båndet
være nedgravd over korte strekninger, mens servicevegen går i dagen. Det er også mulig å etablere
bandet med servicepunkter fremfor en langsgående veg, men en må fortsatt ha tilgang til disse.
Dette betyr i praksis at en må ha en vegtrasé langs hele transportbeltet.
Et transportbånd på
bakken vil medføre stor
grad av sikring med
sikringsgjerder langs
traseen, og vil i enda
større grad enn øvrige
alternativer utgjøre en
barriere i landskapet.
Figur 20: Typisk tverrsnitt for serviceveg og transportbånd på overflaten (Kilder: Sintef)

Rail veyor
Rail veyor er teknologi hvor en kombinerer jernbane og transportbånd. Systemet baserer seg på
skinnegående vogner satt sammen til et sammenhengende bånd av ønsket lengde. Drivmekanismen
for systemet består av to motorer med et kraftig hjul plassert i par med gitte intervaller i samsvar
med antall vogner i settet. Disse skyver vognene frem til neste motorsett. Fordelene med denne
teknologien er at den kan bygges med knapp horisontalkurvatur og bratt stigning, noe som er en stor
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fordel om en skal tilpasse en trasé i dagen i best mulig grad til eksisterende terreng eller krysse over
en annen veg. Systemet har videre en betydelig mindre vekt enn et tradisjonelt tog, og kan derav
bygges med et mindre fotavtrykk og enklere underbygning enn en vanlig jernbane. Dette systemet
krever derimot dobbeltspor for å gi tilstrekkelig kapasitet hvor vognene kan gå i sirkel, en jernbane
kunne til sammenlikning sannsynligvis vært bygd med enkelt spor og kun ett togsett.
Minimum bredde for dobbeltspor for rail veyor
er 2,5 meter, og 5,3 meter der driftsstasjonene
er plassert. Sintef har anslått et behov for
omkring 20 vognsett med 164 vogner per sett.
Dette gir en lengde på 400 meter og en
transportkapasitet på 164 tonn per sett.

Figur 21: Rail Veyor skinnegående transportsystem (Foto:
Kris Laamanen)

Et system med Rail veyor vil tilsvarende som
transportbånd på bakken utgjøre en stor
barriere i landskapet og vil kreve stor grad av
sikring og sikringsgjerder langs traseen.
Systemet er ikke utprøvd for ønsket lengde, og
det er utfordringer knyttet til sikkerhet, vær og
vind.
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7

FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM

7.1

Metode

Konsekvenser av tiltaket skal sammenlignes med et referansealternativ (se omtale av
referansealternativet i kap.7.3.).
For de ikke-prissatte temaene, har vi valgt en metodikk som bygger på Statens vegvesens håndbok
V712 Konsekvensanalyser, som er en godt kjent metodikk for konsekvensutredning av større
samferdselsprosjekter. De ikke-prissatte temaene er som følger:
•
•
•
•
•

Landskapsbilde
Friluftsliv/by- og bygdeliv
Naturmangfold
Kulturarv
Naturressurser

Ikke-prissatt metode i V712 skal sikre en faglig, systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene
et tiltak vil medføre for de fem fagtemaene. KU-forskriften setter krav til hvordan en skal forebygge
skadevirkninger av et tiltak, og det er utreders oppgave å undersøke hvilke skadereduserende tiltak
som kan være aktuelle å gjennomføre, for å bidra til å redusere de negative virkningene. Tiltakene vil
kunne endre konsekvensene.
Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser bygger på:
o
o
o

En evaluering av områdets verdi
Hvordan området påvirkes som følge av tiltaket
Konsekvensene av tiltaket

Det gjøres først en konsekvensvurdering for de enkelte fagtemaene, deretter gjøres en vurdering for
alle fagtemaene samlet. Resultatene skal presenteres både gjennom tekst og i tabellform. Konflikter
skal i tillegg visualiseres gjennom konfliktkart. Konfliktkart vil på en tydelig og forenklet måte
framstille hvordan konflikter fordeler seg langs de utredede korridorer. Hensikten med konfliktkartet
er å få tydeliggjort hvor de kritiske områdene finnes når de ikke-prissatte temaene sammenstilles.
Metode for utredningstema definert som «Andre konsekvenser» er beskrevet for det enkelte tema i
etterfølgende kapitler. Resultater fra disse utredningene vil kunne påvirke de valg som gjøres i
forhold til anbefaling av trase for transportbånd
Konsekvenser i anleggsfasen skal omtales for de ulike temaene. Dersom tiltaket i anleggsfasen
medfører permanent miljøskade, skal de inngå i vurderingen av konsekvenser, men ikke dersom
konsekvensene er midlertidige.

7.2

Avbøtende og kompenserende tiltak

Justeringer som kan redusere negative virkninger av tiltaket skal vurderes. Avbøtende tiltak er slike
justeringer som ikke er definert som en del av tiltaket. Det skal redegjøres for hvordan slike
avbøtende tiltak vil endre konsekvensgraden for det aktuelle delområdet.
Avbøtende eller kompenserende tiltak kan være et innspill til neste plannivå, eventuelt utbygging.
Planen kan fastsette retningslinjer eller bestemmelser som sikrer at avbøtende eller kompenserende
tiltak skal gjennomføres eller utredes videre. De avbøtende eller kompenserende tiltakene som
foreslåes, skal være realistiske og gjennomførbare samt stå i forhold til planens detaljnivå.
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7.3

Referansealternativet (0-alternativet) – sammenligningsgrunnlaget

0-alternativet er sammenlikningsgrunnlaget for vurdering av konsekvenser ved alternativene.
Beskrivelsen av et 0-alternativ tar utgangspunkt i dagens situasjon, inklusive vedtatte
reguleringsplaner, og omfatter i tillegg forventede endringer uten prosjektet i analyseperioden. Det
betyr at 0-alternativet alltid har konsekvens 0, og at konsekvensene av utbyggingsalternativene viser
hvor mye alternativene skiller seg fra 0-alternativet.
I dette tilfellet vil referansealternativet (0-alternativet) være fortsatt transport av kalkstein på
eksisterende vegnett, sett i et langsiktig perspektiv med transport av økte mengder kalkstein i årene
fremover.

7.4
7.4.1

Utredningstema - ikke prissatte konsekvenser
Landskapsbilde

Fagtema landskapsbilde omhandler landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves som fysisk form. Landskapsbilde omfatter alle omgivelsene, fra det tette
bylandskap til det uberørte naturlandskap. Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om
verdifulle områder for temaet, og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det
skal tydeliggjøres hvilket alternativ som er best og dårligst for fagtemaet.
Korridoren for transportbåndet er vist gjennom et åpent jordbrukslandskap der synligheten av
båndet forventes å kunne bli stor, alt avhengig av valgt løsning. Korridoren er lagt inn mot flere
skogholt og langs de eksisterende lokalvegene. Kryssing av jernbanen og E6 vil by på utfordringer.
Det bør vurderes nær- og fjernvirkning som illustreres fra forskjellige standpunkter i landskapet.

7.4.2

Naturmangfold

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturmangfold og
belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det tydeliggjøres hvilke alternativ som er
best og dårligst for fagtemaet.
Det skal utføres en standard naturtypekartlegging basert på metodikk fra Miljødirektoratet (DNhåndbok 13, evt. NiN hvis miljømyndighetene stiller krav om det); dvs. kartlegging av spesielt viktige
områder for biologisk mangfold. Denne metodikken ligger til grunn for kartlegging av viktige
naturmiljø i Norge. I denne plansaken vil det være spesielt fokus på nærheten til svært viktige
fugleområder ved Ørin. Berørte skogsareal innenfor jordbruksområdene vil kartlegges. Vurdering av
berørte vannforekomster (vannmiljø) inngår også i fagtemaet.

7.4.3

Kulturarv

Fagtemaet kulturarv omfatter spor etter menneskers virksomhet gjennom historien knyttet til
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske landskap. Formålet med analysen er å få kunnskap om
verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det skal
tydeliggjøres hvilket alternativ som er best og dårligst for fagtemaet.
Området befares, og kjent kildegrunnlag benyttes. Det utføres ikke nye registreringer, men det vil
gjøres en overordnet vurdering av eventuelt potensial for funn av nye automatisk fredete
kulturminner. Som støtte i verdivurderingene benyttes Riksantikvarens veileder «Kulturminne og
kulturmiljø i konsekvensutgreiingar».
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7.4.4

Naturressurser

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdifulle områder for tema naturressurser og
belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene. Det skal tydeliggjøres hvilket alternativ
som er best og dårligst for fagtemaet. Fagtemaet omfatter jord- og landbruksinteresser, reindrift,
utmarksarealer, fiskeri, vann og mineralressurser.
Området er preget av jordbruk, og jord- og landbruksinteresser anses som hovedtemaet innenfor
naturressurser. Området er delvis jordsmonnskartlagt, og utredningen av jord- og
landbruksinteresser vil i stor grad gjøres på bakgrunn av eksisterende kartlegging.
Jordbruksområdene vil befares, men det vil kun gjøres visuell vurdering i felt. Traséen vil krysse en
stor grunnvannsressurs i løsmasser i området Rinnleiret – Ørmelen. Videre vil andre eksisterende
kilder benyttes for å vurdere andre aktuelle undertemaer.

7.4.5

Friluftsliv / by- og bygdeliv

Fagtema friluftsliv / by- og bygdeliv belyser tiltakets virkninger for brukerne av utredningsområdet.
Temaet omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv
som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers. Begrepene by- og
bygdeliv understreker at friluftsliv i byer og tettsteder er inkludert i analysen, og det er også flere
andre aktiviteter som arbeidsplasser og barnehage.
I jordbrukslandskapet forventes det ikke større friluftsområder, men for nærmiljøet kan lokalvegnettet ha en viktig funksjon. Pilgrimsleden går gjennom deler av området. Gårder og boliger kan bli
påvirket av mulig barriere, støy og støv. Influensområdet må settes ift. dette.
Formålet med analysen er å få kunnskap om verdifulle områder for tema og belyse konsekvensene av
de ulike alternativene. Det skal tydeliggjøres hvilket alternativ som er best og dårligst for fagtemaet.

7.5

Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser

Den samlete vurderingen av ikke-prissatte konsekvenser gjøres etter en 8-delt skala der
konsekvensene av tiltaket er relatert til referansesituasjonen (0-alternativet).

Figur 22 Tabell som viser kriterier for samlet vurdering av ikke-prissatte temaer. Kulde: Statens vegvesens håndbok V712
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Ved negativ konsekvens vil tiltaket medføre ulemper og omvendt for positive konsekvenser. For å
tydeliggjøre hvilke alternativer som er best og dårligst, blir alternativene rangert. Det skal fremgå
klart og tydelig om det er store eller små forskjeller mellom alternativene. Vurderingen av samlet
konsekvens begrunnes tekstlig. De viktigste konsekvensene av hvert alternativ skal komme tydelig
fram. Grad av avveiing knyttet til den samlete vurderingen skal også framgå.

Figur 23 Eksempel på tabell som fremstiller samlet konsekvens for de ikke-prissatte temaene

7.6

Andre konsekvenser

I tillegg til de ikke-prissatte temaene, skal andre konsekvenser belyses. I dette prosjektet ser vi for
oss at følgende tema må vurderes/utredes:

7.6.1

Geoteknisk vurdering - grunnforhold

Grunnforhold og grunnvann vil ha stor betydning for kostnadene for dette prosjektet og særlig for
valg av trasé og tekniske løsninger. Hele strekningen over Rinnleiret består av sandavsetninger over
mer finkornige løsmasser av silt og leire. Her vil løsmassetype og høyt grunnvannsnivå kunne gi
problemer i forbindelse med nedgravd trasé.
Det vil først bli utført en samstilling av eksisterende data om grunnforhold og grunnvann på hele
strekningen. Dette vil bli brukt til å vurdere grunnens egenskaper for gjennomføring av prosjektet og
til å peke ut eventuelle områder med dårlig grunnforhold/problematiske grunnvannsforhold som
krever spesielle tiltak. Det vil så bli foretatt en feltbefaring for nærmere kartlegging av grunn og
grunnvann langs aktuelle traséer. Samtidig vil omfanget og behovet for geotekniske undersøkelser
vurderes. Videre vil denne registreringen og kartleggingen av grunnforhold og grunnvann, og
geotekniske undersøkelser, bli benyttet til vurdering av tekniske løsninger.

7.6.2

Miljøgeologi – forurenset grunn

I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2 skal nødvendige miljøtekniske undersøkelser
gjennomføres dersom det er mistanke om forurensning i et område hvor det er planlagt
terrenginngrep (graving, planering, masseuttak, utfylling etc.) som kan medføre skade eller ulempe
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ved at eksisterende forurensning spres eller gjøres mindre tilgjengelig for oppryddingstiltak. Arbeidet
utføres i tråd med Forurensningsforskriftens kap. 2, TA2553/2009-veileder for Helsebaserte
tilstandsklasser for forurenset grunn og 99:01 Risikovurdering av forurenset grunn.

7.6.3

Hydrologisk vurdering – flomfare

Flomsonekart i NVE Atlas viser at områdene langs Rinnelva er flomutsatt. Kartverkets tjeneste
Se havnivå i kart viser at området er også utsatt for flomfare fra havet ved stormflo. Korridoren for
transportbåndet tilstøter og krysser de oversvømte områdene.
Det skal utføres en overordnet hydrologisk vurdering basert på resultater fra NVEs
flomsonekartlegging og havnivåer hentet fra Kartverkets tjeneste Se havnivå. NVEs kartlegging
tilhører delprosjekt Verdalsøra, og er utført for 10, 100, 200 og 500 årsflom. Det vil bli gjort en
vurdering av hvilke begrensninger dette vil ha med tanke på transportbånd.

7.6.4

Støy- og luftforurensing

Det skal utføres støyberegninger iht. Klima- og Miljødepartementets retningslinje T-1442/2016.
Støyberegningene utføres med bakgrunn i innhenting av informasjon om type transportbånd,
planlagte driftstider og ulike driftsbehov. Støyvurderingene har til hensikt å belyse avgitt støy som
følge av den totale driften ved anlegget. Detaljgraden av utredningen vil avhenge av tilgjengelig
informasjon og datablader/databaser på aktuelle støykilder.
Luftforurensning skal vurderes, med tanke på nitrogendioksid (NO2) og for svevestøv (PM10). Det
skal vurderes om tiltaket vil medføre en eventuell endring i luftkvalitet innenfor korridoren.

7.6.5

Miljø og klimatilpasning

Franzefoss Minerals AS har utarbeidet miljørapport for egen virksomhet, derunder kalkproduksjonen
i Verdal (råvareuttak, produksjon, lagring) og transporten fra kalkbruddet og til havnen. Grunnlaget
for selskapets miljømål er prosessindustrien veikart mot karbonnøytralitet i 2050. Et sentralt
overordnede miljømål i selskapet er bla. at 40% av fossildrivstoff på maskiner og biler skal erstattes
av grønt drivstoff eller elektrisitet. Selskapet er gjennom eierskapet i FMI produksjon, Verdalskalk og
NorFraKalk AS sertifisert iht. de nye standardene for kvalitets- og miljøstyring (ISO 9001:2015 og
14001:2015). Som en del av sertifiseringen av miljøstyring identifiserer og vurderer selskapet sine
miljøaspekter i et livsløpsperspektiv.
Miljøforhold som må utredes særskilt i forhold til de vurderte transportløsningene omfatter i
hovedsak støv, støy, estetikk og jordvern, som ivaretas i egne utredningstema. Det er primært
klimagassutslipp knyttet til transportarbeid og etablering av infrastruktur som er relevant for
planarbeidet med transportbånd, og som skal utdypes i videre planarbeid. Videreføring av
transportløsning med hjulgående transport vurderes som uaktuell ut fra volum og antall kjøretøy i
framtiden, samt bruk av fossile drivstoff. Drift av transportbånd er vurdert som tilnærmet
utslippsfritt. Transportbåndet vil drives på elektrisitet, og det er forventet et lavt støynivå 2. I
konsekvensutredningen skal det redegjøres nærmere for klimaavtrykket av dagens lastebiltransport
og energiforbruket for transportbåndløsningen mtp klimagassutslipp.
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7.6.6

Risikovurdering naturfare

Naturfare er en felles betegnelse for naturlige prosesser som kommer av kombinasjonen av
klimaforhold, grunnforhold og topografi. Flom- og skredfare er eksempler på naturfare. Naturfarer
skal vurderes så tidlig som mulig i en planlagt utbygging for å synliggjøre eventuelle behov for
sikringstiltak eller økt beredskap. Det vil i konsekvensutredningen inngå en risikovurdering for
naturfare.
Ved detaljregulering skal det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) for tiltaket i tråd med
§ 4.3 i plan- og bygningsloven. ROS-analysen er kvalitativ og baseres på tilgjengelig informasjon eller
øvrig informasjon som utarbeides i forbindelse med konsekvensutredningen. Analysen gjennomføres
i tråd med veileder utarbeidet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS).

7.6.7

Risiko knyttet til drift

Generelt skal en ny transportløsning være sikker for både mennesker og dyr. For transportbånd på
overflaten vil utfordringene avhenge av om dette etableres i luften, eller helt/delvis under
overflaten. For en løsning i luften må det sikres at uvedkommende ikke kan ta seg opp i mastene.
Også for transportbånd vil det være sikkerhetsutfordringer knyttet til kryssing av eksisterende veger.
Dette gjelder i stor grad kryssing av E6 og jernbane, hvor det er svært viktig at sikkerheten ivaretas.
Risiko knyttet til drift vil være et viktig tema i senere faser. 3

7.6.8

Trafikk og trafikksikkerhet

I 0-alternativet forutsettes fortsatt transport av kalkstein på offentlig vegnett.
Konsekvensutredningen skal beskrive konsekvensen av redusert tungtransport på vegnettet ved
etablering av transportbånd, og hvilken betydning det har for trafikksikkerheten. Spesielt fokus vil
være på myke trafikanter og barns skoleveg.

7.6.9

Konsekvenser i anleggsperioden

Det skal gjøres en vurdering av konsekvenser og ulemper som anleggsperioden kan påføre
lokalsamfunnet, her er massetransport spesielt viktig. I tillegg skal det for hvert av de ikke-prissatte
tema beskrives konsekvenser og ulemper i anleggsperioden, og hvordan disse evt. kan reduseres.
Dette skal ikke inngå i vurderingen av de permanente konsekvensene.

7.7

Forslagsstillers anbefaling

Plankonsulent Asplan Viak AS og Norcem AS / Verdalskalk AS som tiltakshaver skal med grunnlag i
utredningene gi en begrunnet tilråding av ny trasé for transportbånd mellom Rindsem og Ørin.
Anbefaling gjennom konsekvensutredningen blir lagt til grunn for utarbeidelse av reguleringsplanen.
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INNKOMNE MERKNADER VED HØRING AV PLANPROGRAM
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