
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Notat 

Tangen 76 
4608 Kristiansand 

Dato: 22.10.2020 

Til: Stjørdal kommune, Enhet arealforvaltning 

Fra: Nye Veier v/prosjektleder Lars Erik Moe 

Tema: Raudhåmmårbekken. Utdyping av tema tilknyttet bekkelukking  

Arkiv: 2018/759 

Offentlig: Ja 
 
 

BAKGRUNN  

Bakgrunnen for notatet er vedtak tilknyttet  
• 2. gangsbehandling av «Detaljreguleringsplan for Holvegen» i Utvalg Plan 

og Miljø (PS 140/20 3-051),  
• 1. gangsbehandling av «E6 Kvithammar – Åsen, parsell Stjørdal» i Utvalg 

Plan og Miljø (PS 155/20 3-053) 
• Notat tilknyttet utleggelse av hovedplanen for Stjørdal «2-053 Foreløpig 

vurderinger etter vannforskriften §12 og nml kapittel II» fra 
Vannområdekoordinator Stjørdalsvassdraget. 

 
Temaet omhandler konsekvenser/problematikk tilknyttet åpen eller lukket 
Raudhåmmårbekk ved Holan. Beslutning om bekken skal lukkes eller holdes åpen 
ble flyttet til høringsperioden for hovedplanen (jfr. ovennevnte vedtak og notat fra 
Vannområdekoordinator i Stjørdalsvassdraget). Det er av Stjørdal kommune 
anbefalt dialog med sektormyndighetene vedrørende ovennevnte. Det er avholdt 
arbeidsmøte med sektormyndighetene tilknyttet tematikken. 
 

VURDERING – KONKLUSJON 

Løsningen med lukket bekk, slik den framgår av planforslaget, er valgt basert på 
definerte prosjektmål. Det er spesielt beslag og arrondering av dyrkajord som har 
vært utslagsgivende. Vi registrere imidlertid i dette tilfellet, gjennom kommunens 
notat og foreløpige tilbakemeldinger fra sektormyndigheter, at kanskje vannmiljø 
i dette tilfellet vurderes viktigere enn tap og ulempe mht. dyrkajord. Som en 
oppfølging av dette er det utarbeidet et teknisk notat som belyser fordeler og 
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ulemper ved å holde Raudhåmmårbekken åpen eller legge den i rør slik 
planforslaget viser. Notatet ligger vedlagt. 
 
Innsendt planforslag legger opp til å legge Raudhåmmårbekken i rør fra 
tunnelpåhugget ved Holan fram til Vollselvbrua, en strekning på ca. 270 m. 
Beslutningen er tatt etter en tverrfaglig vurdering, med hovedvekt på geotekniske 
utfordringer, beslag av dyrka mark, vannmiljø og VA forhold. Dersom bekken skal 
holdes åpen vil det gi vesentlige konsekvenser mht. tap av dyrka mark, mens en 
bekkelukking vil innebære negative konsekvenser mht. vannmiljø.  
 
Alternativet med åpen bekk innebærer en sideforskyvning av Raudhåmmårbekken 
mot øst i forhold til dagens trase, slik at denne blir liggende i foten av 
vegskråning/bakkeplanering.  
 
I notat vedrørende vannforskriften fra Enhet arealforvaltning i Stjørdal kommune, 
vises det til at «Vannforskriften ikke gir anledning til å forringe vann og vannmiljøet 
til fordel for dyrka mark, slik det antydes i Temarapport konsekvensutredninger 
naturmangfold kap. 1.5.»  
 
Begge løsningene presentert i vedlagt teknisk notat følger opp prosjektmålene for 
E6 Kvithammar-Åsen relativt likt, og Nye Veier kan realisere begge løsningene. 
Nye Veier vil i dette tilfellet overlate valg av alternativ til kommunen som 
planmyndighet, med bakgrunn i sektormyndighetenes faglige høringsuttalelse. 
 
Dette notatet er et supplerende dokument til planmaterialet som er utlagt til 
offentlig ettersyn og høring.  
 

VEDLEGG 

Vedlegg 1: Teknisk Notat, datert 22.10.2020 
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