
Velkommen til folkemøte for bygging av ny E6 



1. Velkommen v/ Stian Rystad
2. Hva har vi gjort hittil… v/LNS
3. Hva skal vi gjøre i tiden fremover? v/LNS
4. Evt. visning av 3D-modell v/LNS
5. Spørsmål v/alle

Agenda for kveldens møte



For å ha lettere kontroll og forenkle planlegging så har vi delt inn prosjektet i 
parseller: 

• P 01: Svebakken- Til Bergsåsen tunnel. (Svenningelv bru, Vollen…)
• P 02: Bergåsen tunnelen
• P 03: Fra Bergåsen tunnelen til Falkflåget ( Størst og mest omfattende)
• P 04: Falkflåget tunnelen
• P 05: Fra Falkflåget til Jensmyra
• P 06: Jensmyra til Lien ( jernbanekryssingen og Valryggen bru)
• P 11: Vestersiveien med torget
• P 12: Troforsen GS bru
• P 13: Ner-Svenningdalsveien
• P 14: Nordlandsbanen



Hva har vi gjort så langt….
• P 01: Der har vi utført alt av avdekking av vekstmasser. Vi er begynt oppfylling av områdene 

med stein fra tunnelen. Videre arbeider henger på fremdriften i tunnelen.
• Svenningelv bru er kommet gått i gang. Landkar i nord er etablert og søyle på nordsiden av 

elva er også ferdig. Fundamentering for landkar sør er utført, samt grunnarbeider for søyle 
på sørsiden er utført.

• Fabrikk for støp av overbygning er utført og forskaling og armering for første støpe etappe 
er påbegynt. 

• P 02: Der har vi drevet 614 m….. 
• P 03: Her har det vært stor aktivitet i fra april til desember. De store bergskjæringene, bla. 

gjennom Svenningåsen er utført. Store fyllinger er etablert og/eller påbegynt. Videre er det 
utført mye arbeide frem mot Falkflåget tunnelen med fjelluttak

• Forskjæringen Bergåsen nord ble sprengt rett for jul.



Hva har vi gjort så langt….
• P 05: Her er det meste av den store fjellskjæringen nord for Falkflåget utført, inklusive 

forskjæring i nord. Vi har bygd veien over Kringelmomyra….. 
• Byggingen over Kringelmomyra har vi valgt et noe «uvanlig» konsept for bygging av vei over 

myr, som har vært omtalt i riksdekkende media og har også vært omtalt de fleste 
fagtidsskrifter. Denne metoden og arbeidet medførte også at prosjektet ble nominert, som 
et av fire, til Byggenæringens klimapris. 

• Det er også utført en del forberedende arbeide ved kryssing av jernbanen. 
• P 06: Alt av sprenging i forbindelse med ny vei og kryss til eksisterende E6 er utført. Det er 

bygd ny adkomst til en eiendom på Lien
• Adkomst til Valryggen bru vestside er etablert. Arbeidene på østsiden er startet. 
• P 12: Grunnarbeidene for ny GS bru er startet



Litt fakta for 2022 (veibyggingen)

• Sprengt i veilinje: 315.000 fm3
• Boret (bormeter) 140.000 m
• Løsmasser flyttet, opplastet og transportert:  245.000 m3
• Fjell masser flyttet, opplastet og transportert : 400.000 m3

• Det er brukt ca. 200 tonn med sprengstoff.
• Det er forbrukt nesten 900 tonn diesel
• Det er brukt 56 400 timer på maskiner
• Det er kjørt 32 178 lass med dumpere/lastebiler….
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Hva skal skje fremover, i de neste månedene….    
• Når det gjelder grunnarbeider så vil det meste av aktivitet i vinter være 

knyttet til veibygging i området ved jernbanekryssingen og bygging av 
interrimsspor på jernbanen (P 14)

• Øvrige grunnarbeider vil være knyttet til Svenningelv bru og Vallryggen bru. 
• Oppstart av fundamenteringsarbeider på østsiden av Valryggen bru.
• Forstsette støpearbeidene på Svenningelv bru 
• Fundamenteringsarbeider for GS bru og oppstart bru til våren
• Oppstart kulvert Finnsåsbekken
• Undergang Svenningåsen



Bergåsen tunnel
• Tunnelen er 2020 m lang. 
• Før oppstart var det kartlagt flere svakhetssoner, hvor det bla. er utført 

ekstra kartlegging i noen av disse.
• Det var forventet dårlig fjell, med innslag av løsmasse materialer, men ikke i 

et slikt omfang som nå er avdekket
• Vi har bare løsmasser i en sone på nærmere 70 m
• Da dette ikke var påregnet så må det også prosjekteres før videre drift

• Metode for driving og sikring
• Metode for permanent sikring

• Dette krever en helt annen metodikk for driving og sikring



Oversikt over geologien i tunnelen.



Spørsmål..??



Visning av 3D modell
• Prosjekter E6, Svenningelv-Lien er et modellbasert prosjekt.


