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1 Innledning
Statens vegvesen skal som en del av prosjekt E6 Helgeland bygge ny E6 på strekningen
Svenningelv – Lien i Grane kommune, Nordland fylke. I 2013 ble det vedtatt en reguleringsplan
hvor ny E6 delvis var plassert på østsiden av jernbanen. Supplerende grunnundersøkelser har
vist at det bl.a. vil være betydelige fundamenteringsutfordringer knyttet til å bygge
konstruksjoner over jernbanen som vist i 2013-planen.
Grunnundersøkelser viser at det vil være bedre grunnforhold og mindre usikkerhet knyttet til å
bygge ny E6 på vestsiden av jernbanen. Statens vegvesen har derfor restartet
reguleringsplanprosessen og jobber nå med å fremme en reguleringsplan for en ny trase.
Endringen er såpass stor at reguleringsplanen faller inn under forskrift om
konsekvensutredninger sitt virkeområde. I planprogram fastsatt av Grane kommunestyre
fremkommer at konsekvenser for jernbanen skal utredes. Dette etter ønske fra Bane NOR.
Det fremgår av forskrift om konsekvensutredninger at konsekvensutredningens innhold og
omfang skal tilpasses den aktuelle planen, og være relevant for de beslutninger som skal tas.
Denne utredningen vil således ikke ta for seg alternative traseer da det allerede er vurdert en
trase på østsiden av jernbanen gjennom reguleringsplan vedtatt i 2013. Denne utredningen vil
fokusere på å belyse og avklare beslutningsrelevante konsekvenser for jernbanen forbundet med
at det bygges en ny E6 på vestsiden av jernbanen.

2 Metode
Denne fagrapporten er utarbeidet for å utrede og sammenstille konsekvenser for jernbanen
forbundet med å bygge ny E6. Utredningen sammenfatter og bygger på tekniske fagnotat og
fagrapporter. Samlet vil dette dokumentet med tilhørende fagrapporter belyse og avklare
beslutningsrelevante konsekvenser for jernbanen.
I denne reguleringsplanen har det vært naturlig å jobbe tett sammen med Bane Nor under
utarbeidelsen av planforslaget. Bane Nor har stor kunnskap om planområdet og har bl.a. bidratt
med eksisterende kunnskap om drift- og vedlikehold på strekningen, tilstand på jernbanen,
viltpåkjørsler, dreneringsforhold, kabler og ledninger og reinovergang ved
Kringelmomyra/Finnsåsen. I tillegg har Bane Nor vært premissgiver for geometriske
parametere ved midlertidig omlegging av jernbanespor ved Valryggen.
I fastsatt planprogram er det definert at beskrivelsen blant annet skal redegjøre for punkter med
nærføring og kryssing av ny veg/jernbane i permanent situasjon og i anleggsfase, samt
midlertidig omlegging av jernbanespor. Statens vegvesen har lagt til grunn at bygging av ny E6
skal kunne gjennomføres på en effektiv måte uten å gi økt risiko for Nordlandsbanen, og ha
marginal innvirkning på togfremføringen. For å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag har
vegvesenet supplert eksisterende kunnskap med ny kunnskap om fagtemaer vist i tabell 1.
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Tabell 1. Oversikt over ny kunnskap som er innhentet for å avklare konsekvenser for jernbanen på strekningen
Svenningelv – Valryggen. I tillegg omfatter reguleringsplanen flere andre utredninger som i mindre grad vil være
aktuelle for jernbanen.

Beslutningsgrunnlag
Grunnforhold

Vurdering av naturgitte farer
Geologi og
jernbanen

nåværende

tilstand

Fagrapporter
• 51006-GEOT-001 Geoteknisk
datarapport
• 51006-GEOT-002 Profil 4800-6150
• 51006-GEOT-003 Profil 6150-8200
• 51006-GEOT-004 Profil 8200-11000
• 51006-GEOT-005 Profil 1100011510
• 51006-GEOT-006 Profil 1151012700
• 51006-GEOT-007 Profil 1270014150
• 51006-GEOT-008 Profil 1270015400
• 51006-GEOT-101 Tunnelpåhugg
Vollen
• 51006-NATU-01 Fagrapport
naturfare
på
• 51006-GEOL-001 E6 SvenningelvLien, bergskjæringer.
Ingeniørgeologisk rapport til
reguleringsplan
• 51006-GEOL-002 E6 SvenningelvLien, Tunnel 1. Ingeniørgeologisk
rapport til reguleringsplan.
• 51006-GEOL-004 E6 SvenningelvLien. Ingeniørgeologisk
tilstandsvurdering av jernbanen og
vibrasjonsgrenseverdier i forbindelse
med ny E6.
• 50934-GEOL-029 Ev. 06. Tunnel 2 viltovergangtunnel. Geologisk
rapport til reg. plan.

Hydrologi og vannhåndteringssystemer på
jernbanen

•
•

Hjortevilt og reindrift

•
•

51006-HYDR-001 Rapport Flom- og
hydrauliske beregninger E6
Svenningelv-Lien
G-tegninger Drenering av overvann,
G4001-G4003
Konsekvensutredning for E6
Svenningelv – Lien, Tema Reindrift
Konsekvensutredning for E6
Svenningelv – Lien, Tema Hjortevilt
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Beslutningsgrunnlag
Fagrapporter
Vurdering av risiko og sårbarhet (ROS• ROS-analyse 2019 reguleringsplan
analyse)
E6 Svenningelv – Lien
Planoverganger
Konsekvenser
knyttet
til
anleggsgjennomføring ved Vollen og
Valryggen
Kabler og signalanlegg
Konsekvenser for drift- og vedlikehold av
jernbanen

Kapittel 5.5 i dette dokument
Kapittel 5.6 i dette dokument
Tegning Y4001, Midlertidige løsninger mot
Bane NOR
Kapittel 5.8 i dette dokument
Kapittel 5.9 i dette dokument

I tillegg omfatter reguleringsplanen flere andre utredninger som i mindre grad vil være aktuelle
for jernbanen (eks. fagrapport naturmangfold, vurdering av samfunnsmessige og trafikale
virkninger, osv).
Før ferdigstillelse av rapporter har fagpersoner fra Statens vegvesen presentert rapportene for
fagpersoner (f.eks. geoteknikere, geologer, hydrologer, tekniske saksbehandlere) fra Bane Nor.
Formålet med gjennomgangene har vært at Bane Nor skal holdes oppdatert om prosjektet,
inviteres inn i dialogene/vurderingene og få mulighet til å påvirke foreslåtte løsninger.
Arbeidsmetodikken oppleves som meget konstruktiv og begge etater har gitt uttrykk for at dette
er en fordelaktig måte å jobbe på.
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3 Dagens situasjon for Nordlandsbanen
Dette kapitlet omtaler i grove trekk eksisterende situasjon for Nordlandsbanen.

Nordlandsbanen er bygget ut gjennom et tidsrom på 60 år, fra begynnelsen av 1900-tallet og
fram til banen ble åpnet til Bodø i 1962. Våren 1940 var skinnegangen allerede lagt på det meste
av strekningen Grong-Mosjøen (186 km). Etter den tyske invasjonen forlangte tyskerne åpning
snarest, byggingen ble forsert og banen åpnet 5. juli 1940.

Nordlandsbanen på strekningen mellom Svenningelv og Lien

Nordlandsbanen er dieseldrevet i hele sin lengde. Banen har fjernstyrte stasjoner og
signalanlegg på strekningen Trondheim – Eiterstraum ved Mosjøen. Strekningen Vollen –
Valryggen er i stor grad kun er tilgjengelig for sporgående utstyr.

Bergsikringen er på strekningen veldig varierende fra Falkflogtunnelen som er fullt utstøpt og
til Iåstunnelen som er minimalt sikret. Falkflogtunnelen er forholdsvis tørr, mens Iåstunnelen
er fukting og det stedvis renner inn vann i tunnelen. Det er også registrert noe nedfall i
bergskjæringer.
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Søndre portal for Falkflogtunnelen på Nordlandsbanen.

Falkflogtunnelen på Nordlandsbanen.
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System for håndtering av overvann omfatter stikkrenner, fjelltunneller og åpne terrenggrøfter.
Som følge av det svært varierte klimaet og de geografiske forholdene banen går gjennom har
Nordlandsbanen stadige utfordringer med hensyn til ras og store nedbørsmengder. Det har på
strekningen gjennom Grane kommune vært flere hendelser som har ført til stans og ulykker på
Nordlandsbanen de siste tiårene.
Nordlandsbanen er delvis bygd på løsmassefyllinger. Dette gjør banen sårbar for endringer i
overliggende vannveier.

Stikkrenne for Nordlandsbanen på strekningen mellom Svenningelv og Lien.
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Nordlandsbanen går over Kringelmomyra/Finsåsmyra som er et forholdsvis vått myrområde.
På denne strekningen går Nordlandsbanen over to kvikkleiresoner (E6 Svenningelv - Lien,
profil 11510 - 12700. Geoteknisk vurderingsrapport 51006-GEOT-006).

Nordlandsbanen ligger på to kvikkleiresoner ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra. Utsnitt fra Kvikkleiresone 2329
Kringelmomyra sør.
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Bane Nor registrerer alle påkjørsler på jernbanen. Statens vegvesen har fått tilgang til
datasettene i perioden 2001-2018 på denne strekningen og har lagt påkjørslene inn i en
visningsmodell. I visningsmodellen fremkommer omtrentlig posisjon for hvor påkjørselen har
skjedd. For en mer detaljert gjennomgang henvises til fagrapport Konsekvensutredning for E6
Svenningelv – Lien, Tema Hjortevilt.

Utsnitt fra modell som viser punktvise påkjørsler. Blå søyler viser påkjørsel av elg og røde søyler viser påkjørsler av rein i
perioden 2001-2018.

Planovergang ved km 371,650 er en reinovergang som benyttes av Jillen-Njaarke
reinbeitedistrikt. Flytting av rein koordineres med Bane NOR ved at tidspunkt for når kryssing
kan gjennomføres må tilpasses eksisterende rutetabeller. For en mer detaljert gjennomgang
henvises til fagrapport Konsekvensutredning for E6 Svenningelv – Lien, Tema Reindrift.
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4 Beskrivelse av forslag til trase E6 Svenningelv – Lien

Oversiktskart over Ev.06 Svenningelv-Lien (13.11.2019). Planlagt vegtrasé er markert i gult, vest for jernbanen markert med
svart linje. Dagens E6 er markert i rødt på andre siden av Vefsna.
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E6 Svenningelv – Lien starter rett sør for Svenningelv i Grane kommune. Det etableres et kryss
mot Rv. 73/eksisterende E6 ved Stormoen/Svebakken. Ny E6 legges på en bru over
Svenningelv og inn i tunnel under jernbanen. Vestersivegen bygges delvis om og krysser under
nye E6 i en kulvert.
Grane kommune ønsker å etablere et nytt næringsområde for servicenæring knyttet opp mot ny
E6 på Vollen sør for Trofors. Området ligger like mellom ny E6 og Svenningelva og vil bli fylt
opp og klargjort med bruk av masser fra byggingen av E6.

Tunnel gjennom Bergåsen blir ca. 2 kilometer lang og kommer ut ved Stengvassbekken.
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Ny E6 er plassert overfor jernbanen. Det forventes at ny E6 delvis vil komme inn i områder
hvor Svenningdal sølvgruver (nedlagt rundt år 1900) har hatt noe aktivitet. Det bygges en
bufeundergang ved Svenningåsen. Ny E6 legges på en bru over Kleppenvegen. To eksisterende
skogsveger på strekningen får direkte avkjørsel fra ny E6.

Ny E6 er plassert overfor jernbanen. Ved Finnsåselva bygges det en tunnel vilt kan passere
over. Langvassvegen gis en direkte avkjørsel ut på ny E6. Ved Langvassvegen er det en flyttlei
for reindrifta. Ved Finnsåsen etableres det et sidetak for uttak av berg i anleggsperioden.
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Ny E6 planlegges lagt under jernbanen ved Valryggen og krysser deretter Vefsna på en bru
over til Lien. På strekningen etableres det to landbruksavkjørsler og en boligavkjørsel. I tillegg
bygges det et kryss mellom ny E6 og Turmovegen, samt et kryss mellom ny E6 og eksisterende
E6 ved Lien.
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5 Situasjon og konsekvenser for jernbanen
I dette kapittelet vil beslutningsrelevante konsekvenser for Nordlandsbanen bli sammenstilt og
synligjort. Temaene er sortert innenfor fagområder medførende at f.eks. området Vollen og
jernbanebru ved Valryggen omtales under flere av fagtemaene.

5.1 Geoteknikk
Generelt er grunnforholdene som forventet og bygging av ny E6 kan gjennomføres innenfor
trygge rammer. For en komplett oversikt over grunnforholdene må vedlagte geotekniske
datarapport og vurderingsrapporter studeres.
I underkapitlene vil utredningen fokusere spesielt på tre områder jernbanen har en ekstra
interesse i. Dette gjelder området hvor ny E6 krysser under jernbanen i tunnel ved Vollen,
bygging ved de påviste kvikkleiresonene på Kringelmomyra/Finnsåsmyra og området hvor
jernbanen legges om midlertidig slik at en ny jernbanebru kan bygges.

5.1.1 Kryssing under jernbanen ved Vollen
Ved Vollen skal ny E6 krysse under jernbanen i en tunnel. I dette avsnittet gjøres det i grove
trekke rede for problemstillingen. For en total oversikt må Geoteknisk rapport nr. 51006GEOT-101 studeres.

Figur 5.1.1. Påhugg sett i forhold til jernbane og den kommunale Vestersivegen.

Påhugget er planlagt på Vollen i profil 6160 ca. 25-40 meter fra sporet og ca. 9-10 meter fra
jernbanens fyllingsfot. Forskjæringen starter ved profil 6040 og skal utformes med helling 10:1
uten hyller. Bergskjæringsveggen på venstre side (mot Nordlandsbanen) blir rundt 90 meter
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lang og maksimalt 15 meter høy. Påhuggsflaten er skråstilt med 60 grader på grunn av nærheten
til jernbanefyllingen.
Området inn mot forskjæringen er en flat elveavsetning og består av sand, silt og grus. Opp
mot jernbanen stiger terrenget og bergnivået. Hvor tunnelen går inn i berg er den registrerte
løsmassemektighet under 1 meter. Bergarten i forskjæringen er kalkstein.

Figur 5.1.2 Utsnitt fra geoteknisk datarapport som viser grunnforhold og det skråstilte påhugget.

På toppen av bergskjæringene vil det bli løsmasseskjæringer av forskjellig høyde. De største
løsmassemektighetene er i starten av forskjæringen og ved planlagt påhugg er
løsmassemektigheten liten. Slik påhugget er planlagt vil det ikke bli behov for å grave i foten
av jernbanefyllingen for å avdekke berget.

Figur 5.1.3. Profil 7 som er nærmest Nordlandsbanen, andre profiler kan ses i vedlagte geotekniske utredning.
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Under uttak av forskjæringen og tunnelen vil byggingen utføres på en slik måte at jernbanen
ikke blir forstyrret av aktivitetene. Det betyr at det kan bli behov for forsiktig sprenging og/eller
stabilisering av jernbanefyllingen for å sikre den mot vibrasjoner og eventuell erosjon. Behov
for stabiliserende tiltak på jernbanefyllingen vurderes enklest etter at berget er avdekket. De
alternativ som kan bli aktuelle er støtte-/motfylling av fyllingsfoten med sprengt stein,
alternativt støp av en betongmur direkte på berg.

Figur 5.1.4. Prinsipp med støttefylling av sprengt stein.

Etter avdekking av berget skal området befares av geotekniker. Forholdet opp mot jernbanen
og behov for eventuelle sikringstiltak skal dokumenteres i et geoteknisk notat og utføres før
arbeider med sprenging i forskjæringene kan starte.

5.1.2 Kvikkleiresoner ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra
Området befinner seg i sin helhet under marine grense. Undersøkelsene i området har påvist
kvikkleire/sprøbruddsmateriale i et flertall punkter. Vi har kartlagt 2 nye faresoner i området.
Faregrad, skadekonskvens og risikoklasse er vurdert i henhold til prosedyre gitt i rapport fra
NGI: Program for økt sikkerhet mot leirskred – Metode for klassifisering av faresoner,
kvikkleire. Utfra vår vurdering er faregraden for begge sonene Lav. Konsekvens klassene er
alvorlig og risikoklassen er satt til 1 for Kringelmomyra sør og 3 for Kringemomyra nord.

Vurdering av mulighet for setninger på jernbanen
Den planlagte vegen går parallelt med Nordlandsbanen med en avstand på ca. 60 meter på det
nærmeste. Det vil være 2 forhold som eventuelt vil kunne forårsake setninger på banen.
1. Setninger på grunn av de nye vegfyllingene.
2. Setninger på grunn av drenering av myra.
De utførte setningsberegningene viser at setninger forårsaket av den nye fyllingen ikke vil
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påvirke banen i noen større utstrekning og vi ser ikke dette som en risiko.
Utfra de utførte grunnundersøkelsene ser vi ikke heller noen risko for å drenere myra slik at det
påvirker Nordlandsbanen. Grunnen til dette er denne prinsippskissen av lagdelingen i området
samt de utførte poretrykksmålingene.

Figur 5.1.5. Forenklet prinsippskisse av grunnforhold og lagdeling i området.

Vi har ikke god nok kjennskap til hvordan Nordlandsbanen er fundamentert og om alle
torvmasser er fjernet under jernbanefyllingene i dette området. Dersom det er gjenværende
torvmasser under jernbanen kan det eventuelt forventes setninger på grunn av
grunnvannssenkinger. Det er forholdsvis dype, tosidige grøfter langs jernbanen og dersom
disse er gravd helt ned til de underliggende massene under torva er faren for følgesetninger på
jernbanen liten. Ved bygging av vegfylling mellom profil 11500 og 12700 må det utføres
jevnlige setningsmålinger av jernbanen.
Statens vegvesen ønsker å øke sin kunnskap om hvordan sporet på strekningen over
Kringelmomyra endrer seg gjennom året, og på bakgrunn av dette er det utarbeidet et forslag
til oppfølgingsprogram for innmålinger av Nordlandsbanen slik at man får registrert
sesongvariasjoner før oppstart av anlegget. Innmålingene vil også sikre at man har mulighet til
å gjøre tiltak hvis man får endringer på sporet over dette området.

Områdestabilitet og lokalstabilitet
I bekkedalen på andre siden jernbanen mellom ca. profil 11500 og 11650 er det behov for en
motfylling. Motfyllingen må anlegges i henhold til stabilitetsberegninger i profil profil 11560,
64320-P30 og B-B vist i Geoteknisk rapport nr. 51006-GEOT-006.
Den har følgende dimensjoner:
• Helning 1:4 fra terreng og opp til kote +95.
• 30m bred flate på kote +95.
Flaten legges med fall ca. 3% for å kunne lede vann på overflaten nedover.
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• Helning 1:4 fra kote +95 til kote +99.
• Flate på kote +99 til terrenget treffes.
Flaten legges med fall ca. 3% for å kunne lede vann på overflaten nedover.
• Helning 1:4 fra kote +99 til kote +103,5 opp mot jernbanen.
Anslått størrelse: 25.000 m3

Figur 5.1.6. Utsnitt fra modellen med design av motfylling. Skråning markert med rødt skal i tillegg plastres med
min.0,5 meter stein opp til kote +103,5.

For sone 2329: Kringelmomyra sør vil områdestabiliteten bil ivaretatt av den planlagte
motfyllingen i bekkedalen (se avsnitt 4.2.9). Motfyllingen er styrt av lokalstabiliteten for vegen
og er dimensjonert etter den i tillegg til skråningen for Nordlandsbanen som blir hevet fra ca.
1,00 til γm≥1,4. Etter endt tiltak vil således Nordlandsbanen ha et økt sikkerhetsnivå.
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5.1.3 Jernbanebru ved Valryggen
Ved Valryggen planlegges ny E6 lagt under jernbanen. Det medfører at jernbanen må legges
midlertidig om og at det bygges en jernbanebru.

Figur 5.1.7. Ved Valryggen planlegges ny E6 lagt under jernbanen. Det medfører at jernbanen må legges midlertidig om og at
det bygges en jernbanebru.

Midlertidig omlegging av jernbanen, geotekniske vurderinger.
For å kunne grave/sprenge ut skjæringen for ny E6 under eksisterende jernbanefylling og
kunne bygge ny bru for jernbanen er det nødvendig midlertidig å legge om jernbanen i en
periode. I dette avsnittet gjøres det i grove trekke rede for problemstillingen. For en total
oversikt må Geoteknisk rapport nr. 51006-GEOT-007 studeres.
Stabilitetsberegningene for fasen med omlagt jernbane samt utgraving ned til bergoverflaten
for fundament for det nye jernbanebrua viser ikke tilstrekkelige stabilitetsforhold med en
skrånings-/skjæringshelning på 1:2. Aktuelle tiltak her vil kunne være spunt- eller
rørveggløsninger for utgravingen. Det kan også være aktuelt å foreta en masseutskifting til berg
under den omlagte jernbanen.
Det vil være behov for å lage detaljerte faseplaner/arbeidsbeskrivelser for disse arbeidene der
bygging av ny jernbanebru også inngår. Sannsynligvis vil dette også medføre behov for
supplerende grunnundersøkelser i de kritiske områdene. Ut fra det foreliggende materialet vil
vi anta at en masseutskifting til berg i de kritiske områdene under omlagt jernbane vil være den
enkleste løsningen.
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5.2 Geologi
Generelt er geologien som forventet og bygging av ny E6 kan gjennomføres innenfor trygge
rammer. For en komplett oversikt over forholdene må vedlagte geologiske rapporter studeres.
Gjennom de begrensninger som er satt til sprengningsarbeidet og oppfølgingen av sporet under
og etter sprengning vil dette arbeidet ikke gi økt risiko knyttet til togfremføringen på
strekningen.

5.2.1 Kryssing under jernbanen ved Vollen
Ved Vollen skal ny E6 krysse under jernbanen i en tunnel. I dette avsnittet gjøres det i grove
trekke rede for problemstillingen tilknyttet tunnelen. For en total oversikt må Geologisk rapport
nr. 51006-GEOL-002 studeres. Bergarten er kalkstein.
Forskjæringen til tunnelen starter i profil 6040, Terrenget heller slakt nedover fra nordvest slik
at venstre forskjæring blir lengre og høyere enn den høyre. Venstre forskjæring er om lag 95 m
lang og maksimalt 15 m høy. Høyre forskjæring er ca. 70 m lang maksimalt 10 m høy. Venstre
hjørne av påhugget er regulert tett opp til jernbanefyllingen, og påhuggsflaten er skråstilt med
ca. 60 grader. På grunn av nærheten til jernbanefyllingen, anbefales det sømboring av
påhuggsflaten og venstre forskjæring.
Søndre påhugg er planlagt i profil 6160. Ut fra det foreliggende materiale (bergoverflate basert
på totalsonderinger og innmåling av bart berg) er det en bergoverdekning på ca. 5 meter i profil
6170 og tilsvarende ca. 7 meter i profil 6180 (ref 23). I profil 6190 er antatt bergoverdekning
ca. 10 meter.

Figur 5.2.1 Tverrprofil ved kryssing under jernbanen.
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I tilknytning til sprengning nært og under jernbanen må sprengningen til byggingen av tunnelen
justeres slik at vibrasjonene er innenfor rystelseskravene i NS 8141:2001. Ved kryssing under
jernbanesporet på Vollen, må sprengning utføres mellom togpasseringer og med
hovedsikkerhetsvakt til stede.

5.2.2 Jernbanetunneler langs ny E6
Som en del av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en tilstandsvurdering av Iåstunnelen
og Falkflågtunnelen. To jernbanetunneler er ikke vurdert, grunnet stor avstand til planlagt
tunnel (>300 m).
På bakgrunn av tilstandsvurderingene er vibrasjonsgrenseverdier for sprengning og anbefalt
oppfølging under anleggsperioden vurdert. Veiledende grenseverdi for vibrasjoner er fastsatt ut
fra NS8181:2001. Det er beregnet grenseverdier for sprengningsarbeid som er innenfor 150 m
fra jernbanen, og det skal gjennomføres vibrasjonsmålinger i Iåstunnelen og Falkflågtunnelen.
Tabell 5.2.2 Beregnet grenseverdi for rystelser

Nedfall eller oppsprekking av berg eller betongkonstruksjoner i jernbanetunnelene og langs
jernbanen forøvrig forventes ikke, grunnet stor avstand til planlagte sprengningssteder. Likevel
anbefales det vibrasjonsmålere som sikkerhetstiltak, hvor overskridelser av
vibrasjonsgrenseverdiene utløser for eksempel inspeksjon av jernbanetunnel og/eller endringer
i sprengningsutførelse.

5.2.3 Kvikkleiresone ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra
Ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra er det påvist kvikkleire/sprøbruddsmaterialer.
I ingeniørgeologisk rapport for bergskjæringer er det derfor satt krav til vibrasjoner i forbindelse
med sprengningsarbeid i profil 12 640-12 880 (E6)/ KM 372 700-372 990 (Jernbanen).
Rystelseskravet er satt til vf ≤ 45 mm/s (toppverdi av frekvensveid svingehastighet), gitt av
NS8141:2014, og det skal gjøres rystelsesmålinger i bakken over sprøbruddsforekomsten under
anleggsgjennomføringen.
Måling av sprengningsrystelser skal gjennomføres iht. NS8141:2014. Det skal måles
kontinuerlig mens sprengningsarbeidet pågår.
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5.2.4 Bergskjæringer langs jernbanen
Som en del av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en tilstandsvurdering av
bergskjæringer langs jernbanen.
Totalt 13 bergskjæringer langs jernbanen er registrert- Avstanden mellom sprengningssteder på
ny vegtrasé og jernbanen er på det minste 135 m i horisontallinje, og gjennomsnittlig avstand
er i overkant av 200 m.
Avstanden fra sprengningssteder langs E6 til bergskjæringer langs jernbanen er mer enn 100
m, og det er derfor ikke krav til beregning av vibrasjonsgrenseverdier. Det vurderes slik at det
er lite sannsynlig at vibrasjoner fra sprengningsarbeider vil føre til nedfall, men det kan ikke
utelukkes.
Det er tre av bergskjæringene langs Nordlandsbanen som vurderes til å ha behov for oppfølging:
•
•
•

Bergskjæring 1 er i dag utsatt for nedfall av flak.
Bergskjæring 2 har så godt som ingen grøft mellom jernbanefyllingen og
bergskjæringen. I tillegg er bergskjæringen høy og viser tegn på tidligere nedfall.
Bergskjæring 11 er delvis sprengt (nedre del) og delvis naturlig flåg. Berget strekker
seg høyt opp og det er risiko for at større blokkflak kan rase ned.

I disse bergskjæringene vil det være hensiktsmessig med en grundigere tilstandsvurdering, hvor
behov for supplerende fjellsikring i form av bolt vurderes før anleggsstart.

Figur 5.2.3 Nedfall på kabelbru, bergskjæring 1

Resterende bergskjæringer kan få noen mindre nedfall i form av flak, men det vurderes til at
det ikke er sannsynlig med nedfall på sporet.
Skjæringene langs Nordlandsbanen vil ikke bli påført skader som følge av arbeidet med ny E6.
I den grad det er risiko for nedfall vil det være berg som allerede har risiko for nedfall, og
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rystelser vil være den utløsende årsaken. Gjennom de foreslåtte kartleggingene og påfølgende
tiltakene skal denne risikoen fjernes.

5.3 Hydrologi, drenering og vannhåndtering
Det er utført hydrologiske undersøkelser (kartlegging av nedbørfelt samt flom- og hydrauliske
beregninger) for strekningen E6 Svenningelv – Lien i Grane kommune. Generelt gjelder at
bygging av ny E6 kan gjennomføres innenfor trygge rammer. For en komplett oversikt over
forholdene må vedlagte fagrapport om flom- og hydrauliske beregninger, samt grovprosjekterte
system for drenering og overvann studeres.

5.3.1 Generelt om hydrologi, drenering og vannhåndtering
I forbindelse med ny vegtrasé er vannstand for 200-års flom beregnet der bekk/elv krysser
planlagt veg. Dette er de samme bekkene/elvene som krysser jernbanen. I beregningene er det
benyttet en klimafaktor på 1,4 for små nedbørfelt og en sikkerhetsfaktor på 1,1.
Planlagt vegtrasé ligger noen steder nær dagens jernbanetrasé. Det er i den forbindelse opprettet
dialog med BaneNor for utveksling av hydrologisk informasjon. Formålet er å unngå at
utbygging av ny vegtrasé skal skape ulemper for jernbanetraséen (som for eksempel nye
vannveger og økt vanntilførsel). Siden dette er en totalentreprise har Statens vegvesen valgt å
grovprosjektere løsning for drenering og overvann. I grovprosjekteringen er vannveier for ny
E6 tilpasset nedstrøms eksisterende vannveier på jernbanen. For å sikre at omforent løsning blir
bygd vil Statens vegvesen gjøre løsninger vist i grovprosjekteringen om til en definert bestilling
i totalentrepisen (prosjektering og bygging).
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Figur 5.3.1 Utsnitt av grovprosjektert løsning for drenering og overvann. I grovprosjekteringen er vannveier for ny E6 tilpasset
nedstrøms eksisterende vannveier på jernbanen. Røde punkter viser eksisterende vannveier på jernbanen.

5.3.2 Omlegging av bekk nedstrøms jernbanen ved Vollen
Bekk som kommer ut gjennom jernbanefylling planlegges lagt om. Omleggingen vil ikke
påvirke jernbanens dreneringssystem.

Bekk
legges om

Figur 5.3.2 Bekk som kommer ut gjennom jernbanefylling planlegges lagt om. Omleggingen vil ikke påvirke jernbanens
dreneringssystem.
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5.3.3 Økt vanntilførsel til jernbanekulvert 373,65
Ved jernbaneprofil 373,65 er det en eksisterende kulvert på jernbanen som vil bli tilført ca. 500
liter mer vann (i dette tallet er klimafaktor 1,4 og en sikkerhetsfaktor på 1,1 lagt inn i
beregningen). Årsaken er at det må bygges en terrenggrøft på oversiden av ny E6 som går inn
i et tilgrensende nedbørsfelt.
Kulvert ved jernbaneprofil 373,65 er sammenfallende med strekningen hvor det skal bygges et
midlertidig spor for jernbanen. Det er vurdert til å være flere konkrete løsninger på hvordan
dette kan løses gjennom banelegeme og prosjekteringen vil avdekke hvilken som vil være den
mest gunstige av disse. Bane NOR vil i denne sammenheng ha mulighet til å kunne fjerne en
del risiko i forhold til kapasitet på eksisterende drensløsninger.
Eksisterende kulvert ved jernbaneprofil 373,74 vil dermed få redusert mengde vann.

Figur 5.3.3. Terrenggrøft på oversiden av ny E6 går inn i et tilgrensende nedbørsfelt. Konsekvens er at det tilføres mer vann
til jernbanekulvert 373,65 og mindre vann til jernbanekulvert 373,74.
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5.4 Forholdet til hjortevilt og reindrift
Det er utført konsekvensutredninger for fagtema hjortevilt og fagtema reindrift. For en komplett
oversikt over forholdene må vedlagte utredninger studeres.

5.4.1 Forholdet til hjortevilt (elg)
På strekningen Svenningelv – Lien er det en del hjortevilt (elg) som blir påkjørt på jernbanen.
Statens vegvesen benytter kriterier i Håndbok V134 Veger og dyreliv ved vurdering av om
viltgjerder skal benyttes. På strekningen Svenningelv – Lien forventes det en årsdøgntrafikk
(ÅDT) på 2150 kjøretøy pr. dag i år 2040. For E6 sin del vil det således ikke være behov for å
etablere viltgjerder. Bane NOR har også i dialogen sagt ifra at det ikke er hensiktsmessig å sette
opp gjerde på strekningen.
Datasettet viser en markant økning i antall påkjørsler på jernbanen fra Jensmyra og nordover.
Det er et trekk mellom området Finnsåsholtan-Kveldholten og over til henholdsvis området
Lien og området Nygården/Haustreisen. Elgen bruker også elvestrengen ved Vefsna som
vinterbeite og flytter seg opp mot jernbanen på snørike vintere. I dette området er ny E6 delvis
lagt i en skjæring for å komme under jernbanen. Et tiltak som å holde vegetasjonen nede mellom
jernbanen og ny E6 vil således ikke ha effekt på trafikantens mulighet til å oppdage elgen, men
det kan ha effekt på om elgen velger å oppholde seg i dette området eller kun krysse forbi. Det
vil derfor bli iverksatt et særskilt driftsopplegg her, hvor skog vil bli ryddet lengre ut fra
vegbanen enn ellers langs E6. Det forventes at dette tiltaket også vil ha en positiv effekt på
antall påkjørsler langs jernbanen.
Situasjonen vil for øvrig bli uendret for jernbanen.

5.4.2 Flyttlei reindrift
Nordlandsbanen ble utbygd på denne strekningen på slutten av 1930-tallet. Ved
Kringelmomyra/Finnsåsmyra må reinen krysse jernbanen ved reinovergang Langvassvegen.
Flytting av rein koordineres med BaneNor ved at tidspunkt for når kryssing kan gjennomføres
må tilpasses eksisterende rutetabeller. Metodikken medfører driftsmessige ulemper for Jillen –
Njaarke reinbeitedistrikt ved at flyttingen må tilpasses (flokken må stoppes) slik at man krysser
jernbanen til tildelt togfri tid.
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Figur 5.4.1. Utklipp fra 3D-modell over hovedflyttlei til Vefsnadalføret. Flyttleia krysser jernbanen ved Langvassvegen.

I konsekvensutredning for reindrift tilrådes et alternativ hvor reindrifta må krysse jernbanen
som tidligere i tillegg til en ny E6. Områdets topografi kombinert med plassering av ny E6
medfører at deler av Langvassvegen må bygges om slik at en kryssing tvers over eksisterende
reinovergang/planovergang fortsatt skal være mulig. Å kombinere tildelt krysningstid/togtid
med kryssing av en trafikkert E6 vil medføre betydelig driftsmessige utfordringer for
reindriftsutøverne og kan skape trafikkfarlige situasjoner. Interessentvurderingene viser også at
det er mange behov/ønsker i dette området.
Dersom en kryssing skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte må det etableres avbøtende
tiltak som sørger for en trygg og effektiv kryssing av bane og veg. I samråd med Bane Nor og
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er det foreslått å etablere et ledegjerde kombinert med et
ventegjerde som vist i understående utklipp. Tanken bak er at reinen ledes ned til ventegjerdet
og drives over ny E6 og jernbanen til tildelt krysningstid/togtid. Det kan også være en mulighet
å stenge ny E6 når reinen drives over ved bruk av bommer i tilknytningspunkt ny/gammel E6.
Tiltaket vil fjerne mange av dagens driftsulemper med kryssing av jernbanesporet, samt sikre
at kryssing av ny E6 og jernbane kan gjøres på en sikker måte.

28

Figur 5.4.2. I samråd med Bane Nor og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt er det foreslått å etablere et ledegjerde kombinert med
et ventegjerde. Tanken bak er at reinen ledes ned til ventegjerdet og drives over ny E6 og jernbanen til tildelt
krysningstid/togtid.
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5.5 Planoverganger

5.5.1 Fjerning av eksisterende planoverganger
Planoverganger er et element som medfører en risiko på en jernbanestrekning. Som en del av
reguleringsplanleggingen har Statens vegvesen og Bane Nor vurdert om enkelte
planoverganger kan fjernes og at brukere istedenfor kan gis adkomst via ny E6. I planforslaget
foreslås det at to planoverganger på strekningen fjernes
Tabell 5.5.1. I planforslaget foreslås at to planoverganger på strekningen fjernes

Stedsnavn

Kilometrering
Nordlandsbanen
Finnsås privat veg til km 373,200
Dalen

Nåværende grunneier
ved krysningspunkt
42/1 Lyder Sund og
Liv Rystad Sund

Alternativ
adkomst
Alternativ
adkomst
direkte fra ny
Øvrige
E6 i profil
rettighetshavere
er 13160 og profil
brukere av avkjørsel i 13760.
profil 13760

Finnsås
ved km 372,600
Kringelmomyra

42/1 Lyder Sund og Areal mellom
Liv Rystad Sund
ny
E6
og
jernbane
innløses
av
Statens
vegvesen

Konsekvensen er at risiko forbundet med bruk av to planoverganger fjernes.

5.5.2 Redusert bruk av eksisterende planovergang
Planovergangen ved Kringelmomyra (adkomstveg til Langvatnet) skal beholdes. Som vist i
konsekvensutredning for reindrift er det mange interessenter i dette området og arealbruken er
ofte skilt i tid. Gjennom planleggingen er det vurdert om en kombinasjonsbruk av arealene kan
være mulig gjennom å etablere en direkte avkjørsel fra ny E6 til Langvassvegen og kombinere
denne med en parkeringsplass. Tanken bak er at grunneier og turgåere skal kunne kjøre direkte
til parkeringsplass ved Langvassvegen istedenfor å parkere på østsiden av jernbanen og krysse
jernbanen/ny E6 til fots.
Bruksfrekvensen på planovergangen forventes gjennom denne løsningen å bli betydelig
redusert, medførende at det blir en redusert risiko for ulykker på jernbanen.

30

Figur 5.5.2 Bruksfrekvensen på planovergang ved Langvassvegen forventes å bli betydelig redusert.

5.6 Nye permanente krysningspunkt
På strekningen vil ny E6 krysse under Nordlandsbanen ved Vollen sør for Trofors, og ved
Mølndalen på Valryggen.

5.6.1 Kryssingspunkt Vollen (km 366,150), tunnel under jernbanen.
Ved Vollen vil ny E6 bli bygd i tunnel under jernbanen. For en beskrivelse av geotekniske og
geologiske forhold henvises det til kapittel 5.1 og 5.2 i dette notatet.
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Figur 5.6.1. E6 legges i tunnel under jernbanen ved Vollen.

Risikoforhold for jernbanen er grunnforhold og vibrasjoner opp mot eksisterende
jernbanefylling. I tillegg kan toget brøyte snø ned på E6. Statens vegvesen har gjennom
geotekniske og ingeniørgeologiske utredninger vurdert at løsningen er byggbar uten store
konsekvenser for jernbanen. Avbøtende tiltak i anleggsfasen som foreløpig er skissert er knyttet
til sprenging og omhandler vibrasjonsmålinger (forsiktig sprenging), hovedsikkerhetsvakt og
befaring av spor og nærliggende jernbanetunnel.

Gjennom Risiko- og sårbarhetsanalysen (RPS-analyse) ble det avdekket behov for snøskjerm
langs jernbanen for å unngå at det brøytes snø ned på ny E6. Statens vegvesen har i ettertid av
gjennomført analyse vært i dialog med Bane Nor og Spordrift vedrørende reelt behov for en
snøskjerm som beskrevet i ROS-analysen. Foreløpig konklusjon er at behov ikke synes å være
tilstede. Begrunnelsen er at avstanden mellom spor og portal er ca. 30 meter, og at
driftspersonell hos Bane Nor/Spordrift opplyser at en jernbaneplog svært sjelden kaster snø så
langt.

5.6.2 Krysningspunkt Valryggen (km 373,850), ny jernbanebru bygges.
Ved Valryggen bygges ny E6 under Nordlandsbanen. Nordlandsbanen legges da på en bru over
ny E6. For en beskrivelse av geotekniske forhold henvises det til kapittel 5.1 i dette notatet.
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5.6.2.1 Permanent løsning ved Valryggen
Ved Valryggen (Nordlandsbanen km 373,850) planlegges ny E6 lagt under jernbanen. Dette
planlegges løst ved å legge jernbanen på en bru over E6. For en nærmere beskrivelse henvises
til vedlagte illustrasjonshefte.

Figur 5.6.2 Nordlandsbanen legges på bru over E6 ved Valryggen.

Figur 5.6.3 Skisse av snitt på ny jernbanebru. Brutype kan bli justert.

For å unngå at toget skal brøyte snø ned på E6 vil ny bru bygges med tett rekkverk.
Etter endt bygging skal konstruksjonen overtas av Bane NOR. Konsekvensen er at Bane NOR
vil måtte påberegne fremtidige kostnader knyttet til periodiske inspeksjoner og vedlikehold.
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5.6.2.2 Midlertidig omlegging av Nordlandsbanen ved Valryggen
Parallelt med at ny E6 bygges skal det avvikles togtrafikk på Nordlandsbanen. For å kunne
bygge en ny jernbanebru på eksisterende jernbane må jernbanetrafikken ledes utenom
eksisterende spor via en midlertidig jernbane forbi anleggsstedet.
Kryssing av jernbanen ved Valryggen er en omfattende prosess. I reguleringsplanen vises
løsning og arealbehov forbundet med anleggsgjennomføringen. Reguleringsplanen er ikke
uttømmende i forhold til hvilke krav Bane Nor vil stille gjennom sin behandling etter
jernbaneloven til risikoreduserende tiltak forbundet med totalbrudd og generell anleggsaktivitet
forbundet med disse arbeidsoperasjonene.
Statens vegvesen skal som kjent benytte kontraktsform totalentreprise. Det medfører at
entreprenør kan foreslå andre bruløsninger enn den som er vist i reguleringsplan. Prosjektert
forslag til ny jernbanebru skal forelegges Bane NOR v/Felles Konstruksjoner og deretter meldes
til Statens jernbanetilsyn til teknisk godkjenning. Ved behov vil bru bli dimensjonert for å tåle
påkjørsel.
Byggetid på ny bru er inntil 1 år. For å unngå store tidsmessige konsekvenser for avvikling av
togtrafikk må hastighet på interimssporet være minimum 60 km/t. Konsekvensene for
Nordlandsbanen som følge av den midlertidige sporomleggingen vil være litt lengre kjøretid på
strekningen som følge av nedsatt hastighet til 60 km/t for omkjøringssporet. Etter det opplyste
planlegger ikke Bane NOR andre aktiviteter lokalt i dette området som vil påvirke togtrafikken
ytterligere.
I henhold til avtale med Bane Nor er følgende parametere benyttet ved planlegging av
interimsspor:
Kravet for omkjøringssporet blir følgende:
- Interimssporet må prosjekteres med min. 60 km/h hastighet
- For å oppnå dette må omkjøringssporet enten:
a) prosjekteres uten overgangskurve og ha minimum kurveradius 330 m eller
b) prosjekteres med overgangskurve hvor kurveradius er 225 m som
forutsetter 36 m overgangskurver og 90 mm overhøyde eller 300m kurveradius som
krever 20m lengde og 50mm overhøyde
- Bane NORs tekniske regelverk skal følges, med hovedvekt på kapitlene overbygning,
sporets trasé og ballast
Figur 5.6.4. Krav Bane NOR har stilt til omkjøringssporet
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Figur 5.6.5 Grovprosjektert omkjøringsspor.

Jernbanen legges om
på et interimsspor
mens ny jernbanebru
bygges. Arealbehov
er ivaretatt gjennom
reguleringsplanen

Figur 5.6.6. Jernbanen legges om på et interimsspor mens ny jernbanebru bygges. Arealbehov er ivaretatt gjennom
reguleringsplanen.

Omlegging av spor vil bli lagt til allerede planlagte togfrie helger, og vil ikke gi andre negative
konsekvenser for Nordlandsbanen enn redusert mulighet for å passere strekningen med
skinnegående utstyr disse helgene. Parallelt med omleggingen kan det bli aktuelt å bytte ut en
stikkrenne på jernbanen sør for omleggingspunkt(ref. kapittel 5.3.2).
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5.7 Midlertidige krysninger i anleggsfasen
Siden ny E6 skal bygges vest for jernbanen er det behov for å krysse sporet for inntransport av
anleggsmaskiner og innsatsvarer. Kryssing av sporet i plan vil skje ved areal regulert til o_STJ3,
o_STJ4, o_STJ5 og o_STJ6. Tillatelser etter plan- og bygningsloven til å etablere midlertidige
veger, etc hjemles gjennom denne reguleringsplanen. Kryssing av spor kan ikke skje før
tillatelse med avbøtende vilkår er gitt med hjemmel i jernbanelovens §10.
Foruten at Bane NOR må leie ut hovedsikkerhetsvakt og behandle flere søknader etter
jernbaneloven ser vi ikke at midlertidige krysningspunkt skal medføre negative konsekvenser
for jernbanen. Dette begrunnes med at avbøtende tiltak vil bli definert for hvert enkelt
krysningspunkt gjennom behandlingen etter jernbaneloven, slik at negative konsekvenser kan
unngås. Etter endt anleggsperiode vil flere planoverganger bli permanent fjernet som beskrevet
i kapittel 5.5.1 eller får en redusert bruk som beskrevet i kapittel 5.5.2.
En komplett oversikt over midlertidige løsninger i anleggsperioden kan sees i vedlagte tegning
Y4001.

Figur 5.7.1 En komplett oversikt over midlertidige løsninger i anleggsperioden kan sees i vedlagte tegning Y4001.
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5.7.1 Høgtun – midlertidig planovergang km 369,370 (pel 9500)

Figur 5.7.2 Utklipp fra forslag til reguleringsplan ved Høgtun

Ved Høgtun/ Kumoen er det i dag en planskilt kryssing over Nordlandsbanen via en privateid
overgangsbru. Overgangsbroen har en tilstand som gjør at Statens vegvesen ikke ønsker å
benytte denne til inntransport av tungt utstyr. For å få anleggsmaskiner inn i området mellom
Vollen og Finnsås er dette eneste mulige krysningspunkt. Statens vegvesen har mottatt flere
tilstandsrapporter for brua fra Bane Nor. Før brua tas i bruk skal teknisk tilstand vurderes og
eventuelt behov for oppgradering gjennomføres. Fysiske arbeider kan ikke gjennomføres uten
at det foreligger en avtale med Bane Nor om gjennomføringsmetodikk.
For å kunne imøtekomme behovet på strekningen planlegges det med kryssing i plan over
Nordlandsbanen ved km 369,370. Behovet for å bruke dette krysningspunktet vil være
sporadisk etter at anleggsmaskinene er fraktet inn i området. Krysningspunktet kan dermed
stenges fysisk for trafikk og kun åpnes når sikkerhetsvakt er tilstede.
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5.7.2 Finnsås – eksisterende planovergang og midlertidig planovergang
km 371,650, 372,600 og 373,200
Ved Finnsås er det tre forskjellige kryssinger som er aktuelle. To etablerte planoverganger vil
måtte ha en økt bruk, mens den tredje vil være over en planovergang som er fysisk fjernet, men
hvor rettighetene til overgangen fortsatt eksisterer.

Figur 5.7.3 Utklipp fra forslag til reguleringsplan ved planovergang km 371,650

Det forventes økt bruk av planovergang ved km 371,650 under bygging av ny E6. Øst for
jernbanen skal det bygges en motfylling for å sikre jernbanen mot utglidning. For å bygge denne
må det fraktes masser over planovergangen. Mens dette arbeidet pågår vil det være behov for
sikkerhetsvakt for å fjerne risikoen for uautorisert kryssing av sporet.
Vegen frem til planovergangen har ikke kapasitet til å håndtere anleggstrafikk noe som
medfører at det forventes at planovergangen kun blir brukt av lettere kjøretøy etter at
motfyllingen er etablert. Statens vegvesen legger da opp til å benytte de allerede etablerte
rutinene for planovergangen. Disse er beskrevet på skilt som er plassert ved overgangen og ber
fører kontakte togleder før kryssing. Alternative løsninger vil bli drøftet og avklart med Bane
NOR ved behandling etter jernbaneloven.
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Figur 5.7.4. Utklipp fra forslag til reguleringsplan ved planovergang km 372,600

Ved km 372,600 kan det etableres en planovergang som følge av bygging av ny E6. Vegen vil
måtte håndtere anleggstrafikk i perioden frem til ny adkomst er etablert under Nordlandsbanen
ved km 373,850.
Det vil kunne bli stor trafikk over denne planovergangen i perioder, og når den benyttes skal
sikkerhetsvakt være på stedet. Dette er en av planovergangene som vil kunne fjernes etter at ny
E6 står ferdig. Plankryssingen stenges med fysisk sperre ved hjelp av låsbar bom og for å fjerne
all risiko knyttet til uautoriserte kryssinger, kan nøkkel håndteres av Bane NOR, eller eventuelt
andre som Bane NOR anser som skikket til dette.
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Figur 5.7.5. Utklipp fra forslag til reguleringsplan ved planovergang km 373,200.

Også ved km 373,200 forventes det økt bruk av planovergang som følge av bygging av ny E6.
Vegen vil måtte håndtere anleggstrafikk i perioden frem til ny adkomst er etablert under
Nordlandsbanen ved km 373,850.
Statens vegvesen legger opp til å benytte de allerede etablerte rutinene for planovergangen.
Disse er beskrevet på skilt som er plassert ved overgangen og ber fører kontakte togleder før
kryssing. I perioder med stor trafikk over planovergang bør sikkerhetsvakt benyttes som ekstra
tiltak på stedet for å fjerne risikoen knyttet til kryssing av spor.
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5.8 Kabler og signalanlegg
Statens vegvesen har fått en oversikt over hvor ledninger og kabler tilknyttet Bane Nor ligger.
Behov for påvisning, omlegging og andre tiltak vil bli vurdert sammen med Bane NOR i
prosjekteringsfasen.
Eventuelle konfliktpunkter ut over dette som så langt er kartlagt er ved:
•
•

Tunnel 1 søndre påhugg, hvor ny E6 skal gå i tunnel under jernbanen.
Mølndalen ved Valryggen der ny E6 skal legges under jernbanen

All kabelomlegging langs jernbanen planlegges utført av Bane NOR (Spordrift) slik at
togfremføringen ikke blir skadelidende.

5.9 Konsekvens for drift- og vedlikehold av Nordlandsbanen
Etter ferdigstillelse av ny E6 på strekningen vil tilgangen til Nordlandsbanen vær betydelig
bedre enn hva situasjonen er i dag. Tilgjengelighet til banelegemet direkte fra ny E6 kan således
medføre lavere rehabiliteringskostnader ved en fremtidig utbedring av jernbanen. Dette
kommer til uttrykk gjennom at ny E6 ligger nært inntil jernbanen og at muligheten for å
transportere tungt utstyr over til vestsiden av Vefsna bedres betydelig.
I tillegg vil eksisterende naturgitte farer på oversiden av ny E6 bli håndtert av E6.

6 Oppsummering
Bygging av ny E6 på strekningen Svenningelv – Lien vil i anleggsperioden påvirke jernbanen
på strekningen. Tiltakene som er beskrevet vil sørge for at byggingen av ny E6 vil kunne
gjennomføres på en effektiv måte uten å gi økt risiko for Nordlandsbanen, og ha marginal
innvirkning på togfremføringen. Statens vegvesen vil optimalisere tiltakene og iverksette andre
tiltak hvis situasjonen for Nordlandsbanen krever dette.
Etter ferdigstillelse av ny E6 på strekningen vil tilgangen til Nordlandsbanen vær betydelig
bedre enn hva situasjonen er i dag. Dette gir mulighet for kortere responstid ved hendelser og
bedre tilgang til sporet for drift og vedlikehold på strekningen.
Ny E6 vil gi økt geoteknisk stabilitet i kvikkleireområdet ved Langvassvegen og i tillegg
medføre fjerning av to planoverganger og redusert bruk av en planovergang.
Hvis man ser bort fra krysningspunktene ved Vollen og på Valryggen er korteste avstand
mellom ny E6 og sporet på Nordlandsbanen ca. 60 meter, og vil være ved de gamle
vokterboligene på Finnsåsen. Denne avstanden vil ikke medføre risiko for togfremføringen
hverken under bygging av ny E6, eller fremtidig drift og vedlikehold av E6.
Oppsummert kan ikke Statens vegvesen se at utbygging av ny E6 vil medføre særskilte uheldige
konsekvenser for jernbanen.
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