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1. Bakgrunn
Statens vegvesen skal som en del av prosjekt E6 Helgeland bygge ny E6 på strekningen Svenningelv –
Lien i Grane kommune, Nordland fylke. Vegen bygges i ny trase på vestsiden av elva Vefsna. Øvrig
infrastruktur i området er Nordlandsbanen, samt enkelte kommunale og private veger.

Arealet som berøres inngår i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og konsekvenser for reindrifta skal utredes
i henhold til planprogram fastsatt av Grane kommunestyre 26.06.2019.
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2. Beskrivelse av forslag til trase E6 Svenningelv - Lien
Statens vegvesen åpnet høsten 2019 E6 i ny trase på østsiden av hoveddalføret mellom Kapskarmo og
Svenningelv. Denne entreprisen E6 Svenningelv–Lien er fortsettelsen nordover. Parsellen er lokalisert
på vestsiden av Vefsna-dalføret og i hovedsak vest for Nordlandsbanen.

Jernbane

Trofors

Foreslått nytt
næringsområde
Kryss ny E6 – Rv. 73

Eksisterende E6

Strekning Svenningelv – Bergåsen tunnel sør

E6 Svenningelv – Lien starter rett sør for Svenningelv i Grane kommune. Det etableres et kryss mot Rv.
73/eksisterende E6 på Svebakken. Ny E6 legges på en bru over Svenningelv. Etter ønsker fra Grane
kommune blir det regulert inn et kryss ved den kommunale Vestersivegen, samt et næringsområde på
Vollen (gjenbruk av steinmasser fra tunnel). Vestersivegen bygges delvis om og krysser under nye E6 i
en kulvert. E6 fortsetter nordover under jernbanen inn i Bergåsen tunnel.
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Tunnel kommer ut i dagen ved
Stengvassbekken

Ny E6

Høgtun

Jernbane

Eksisterende E6

Trofors

Forbi Trofors sentrum går vegen i tunnel gjennom Bergåsen.

Forbi Trofors sentrum går vegen i tunnel gjennom Bergåsen. Tunnelen blir ca. 2 kilometer lang og
kommer ut ved Stengvassbekken.

Ny E6

Svenningdal sølvgruver

Høgtun

Jernbane

Fellingforsholmen

Eksisterende E6

Strekningen Bergåsen tunnel nord - Finnsåselva

Ny E6 er plassert overfor og vest for jernbanen. Ny E6 vil passere gjennom områder der Svenningdal
sølvgruver (nedlagt rundt år 1900) hadde 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.
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Ny E6
Langvassvegen

Fellingforsholmen

Jernbane
Eksisterende E6

Strekningen Finnsåselva - Finnsåsen

Ny E6 er plassert overfor jernbanen. Ved Finnsåselva bygges det en tunnel som vilt kan passere over.
Langvassvegen gis en direkte avkjørsel ut på ny E6. Der Langvassvegen passerer jernbanen vil en flyttlei
for reindrifta i framtiden krysse både veg og jernbane. Ulike alternative løsninger for flytteleien er
beskrevet i Konsekvensutredning Reindrift 2019. Ved Finnsåsen etableres det et sidetak for uttak av
berg i anleggsperioden.

Lien

Eksisterende E6

Jernbane

Ny E6

Strekningen Finnsåsen – Lien

Ny E6 planlegges lagt under jernbanen ved Valryggen og krysser deretter Vefsna på en bru over til Lien.
På strekningen etableres det en landbruksavkjørsel 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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3. Prosess/Metode for utredningen
Reindriften i området utøves på grunnlag av rettigheter ervervet gjennom alderstidsbruk og har
beskyttelse i reindriftsloven og øvrige lovregler. Reindriften er arealkrevende, arealbruken er skiftende
gjennom året og vanligvis er det en sambruk av arealene mellom reindrifta og andre interessenter. For
å kunne skape en helhetlig oversikt har vi kartlagt interessentene og deres primære behov/ønsker.
Vi har deretter benyttet dialog og involvering av interesentene som metodikk for å utrede hvilke
konsekvenser de ulike løsingsvariantene medfører.
I møtene har vi benyttet ulike innsynsløsninger, 3D-modeller over foreslåtte løsninger og fysiske
befaringer i felt for å oppnå en felles forståelse fakta og av de ulike løsningsvariantene. Enkelte av
møtene har kun vært sammen med Jillen-Njaarke, enkelte med Jillen-Njaarke og Grane kommune,
Jillen-Njaarke og Bane Nor eller Jillen-Njaarke og grunneier.
I begynnelsen av møteserien fokuserte vi på eksisterende situasjon/kunnskapsgrunnlag (f.eks.
nåværende driftsopplegg ved flytting av rein). Etter hvert som vi fikk sammenfattet
kunskapsgrunnlaget og supplert med tekniske utredninger (f.eks. kunnskap om kvikkleireforekomster)
har vi i fellesskap vurdert de ulike løsningsalternativne som skulle utredes i henhold til fastsatt
planprogram. Reindriftsfaglige vurderinger er gjort av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt ved Torstein
Appfjell og Ole Henrik Kappfjell.

De ulike alternative løsningene er vurdert og vektet opp mot hverandre i forhold til byggbarhet,
investeringskostnad og funksjonalitet for reindrifta.
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4. Kunnskapsgrunnlaget
I konsekvensutredningen har vi kartlagt interessentene og identifisert interessentenes behov/ønsker.
Videre har vi innhentet en detaljert oversikt over reindriftens bruk av områdene, samt kunnskap om
naturgitte forhold ( f.eks. grunnforhold) og tekniske muligheter/begrensninger.

4.1 Kartlagte interesenter og interesentenes interesser i området
Innen utredningsområdet har vi identifisert Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, grunneier, Bane Nor,
innbyggere i Grane kommune og Statens vegvesen som interessenter.

4.1.1 Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt vil og har lovbeskyttet rett til å opprettholde funksjonen til flyttleien.

4.1.2 Grunneier
Langvassvegen er en viktig landbruksveg for Gnr. 42/1. Veien er over 2 km lang og gir adkomst ved
skjøtsel og uttak av skog, uttak av grusressurser og uttak av storvilt. Grunneier ønsker at funksjonene
Langvassvegen betjener i dag også må kunne oppnås ved etablering av ny E6.

4.1.3 Grane kommune
Langvassvegen benyttes som en hyppig brukt turveg for lokalbefolkningen. Grane kommune er opptatt
av at Langvassvegen fortsatt skal kunne benyttes som et turvegområde også etter at ny E6 er bygd. I
dag parkerer turgåere på østsiden av jernbanen og krysser jernbanen ved planovergangen på
Kringelmomyra/Finnsåsmyra.
Grane kommune er også opptatt av at reindriftsinteressene og landbruksinteressene skal ivaretas.

4.1.4 Bane Nor
Nordlandsbanen ble utbygd på denne strekningen på slutten av 1930-tallet. Det er i tilknytning til
Langvasvegen etablert en planovergang primært for grunneier og Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
Lokalbefolkningen må krysse planovergangen ved bruk av Langvassvegen. Bane Nor er opptatt av
jernbanens infrastruktur til enhver tid er trygg og at en ny E6 ikke vil medføre en økt bruksfrekvens
på planovergangen.

4.1.5 Statens vegvesen
Statens vegvesen skal på oppdrag fra Stortinget gjennomføre en planlegging og utbygging av ny E6 på
strekningen Svenningelv – Lien. Byggingen skal gjennomføres på en trygg måte og det ferdige
produkt skal oppfylle gitte krav til samfunnssikkerhet og trafikksikkerhet.
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4.2 Reindriftens bruk av arealene
Gjennom distriktsplan for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, innsynsløsninger fra Landbruksdirektoratet
v/NIBIO og informasjon fra Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt fremkommer det at
planområdet/utredningsområdet berører beiteområder og en flyttlei.

Kartutsnitt fra Landbruksdirektoratet v/NIBIO viser reindriftens arealbruk ved Finnsåsen.
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4.2.1 Beitebruk
Ny vegtrase vil komme i berøring med areal definert som vårbeite, høstbeite og tidlig vinterbeite.
Jillen - Njaarke reinbeitedistrikt informerte tidlig i prosessen om at beiteområdene som påvirkes er
innenfor hva som er akseptabelt. Som fastsatt i planprogrammet ansees temaet ikke som
beslutningsrelevant og vil således ikke bli utredet videre.

4.2.2 Flyttlei
Ny vegtrase vil komme i berøring med areal definert som flyttlei. Siden flyttleiene er så viktige for å
kunne drive med reindrift er de gitt et sterkt vern gjennom reindriftslovens § 22.
Reindriftslovens § 22
Reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle
flyttleier. Med til flyttlei regnes også faste inn- og avlastingsplasser for transport av reinen.
Reindriftens flyttleier må ikke stenges, men Kongen kan samtykke i omlegging av flyttlei og i
åpning av nye flyttleier når berettigede interesser gir grunn til det. Eventuell skade som følge av
omlegging av flyttlei eller åpning av ny flyttlei erstattes etter avgjørelse ved jordskifteretten.
Kongen kan bestemme at også fastleggingen i detalj av den nye flyttleien skal overlates til
skjønnet.

For Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt starter reindriftsåret 1. april ved flytting av rein til vårbeitene og
kalvingslandet. Rundt midten av april passeres Kringelmomyra/Finnsåsmyra. Som en følge av
topografiske forhold foregår flyttingen stort sett etter de samme leiene hvert år.

Flyttlei

Trofors

Utklipp fra 3D-modell over hovedflyttlei til Vefsnadalføret. Trofors sentrum vises til venstre i utklippet.

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
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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.

4.3 Spesielt om grunnforhold ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra
Grunnundersøkelser viser at flyttleia ved Kringelmomyra/Finnsåsmyra er innenfor en kvikkleiresone
med stor dybde ned til fjell. I tillegg til den definerte kvikkleiresonen er det påvist flere områder med
dårlige grunnforhold. For en komplett oversikt over grunnforholdene henvises det geotekniske
rapporter.

Langvassvegen
benyttes av
reindrifta
under flytting
og inngår i
areal definert
som flyttlei

Jernbane
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5. Vurdering av alternative løsninger
5.1 Alternativ 1 – Flyttlei i plan over E6 og jernbanen ved eksisterende krysningspunkt
I alternativ 1 utredes om eksisterende flyttlei kan opprettholdes.
Alternativet medfører at 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.

Ventegjerde
kombinert med
parkeringsareal

Flyttemønster for
reindriften via
Langvassvegen og
ventegjerde

Ledegjerde

Jernbane
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Som en del av planleggingen har vi markert i terreng hvor ledegjerde og samlegjerde bør plasseres. Til
venstre i bildet er grunneier Lyder Sund og til høyre er leder av Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt Torstein
Appfjell.

Som tidligere nevnt 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.
Kombinasjonsbruken medfører at det er foreslått bygd et parkeringsareal av gruset standard innenfor
ventegjerdet. Allmennheten og grunneier kan da fritt bruke arealene i det tidsrommet reindrifta ikke
har flytting mens arealene er forbeholdt reindrifta når flyttingen pågår.
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5.2 Alternativ 2 – Flyttlei/skogsveg over E6. Jernbanekryssing som før
I alternativ 2 er det vurdert om ny E6 kan legges i en viltovergang slik at flyttlei og skogsveg kan krysse
planfritt over ny E6. I dette alternativet skal eksisterende reinovergang for jernbanen opprettholdes.
Statens vegvesen bemerket allerede i planprogrammet at grunnforholdene i dette området er meget
krevende, noe som kunne medføre at alternativ 2 ikke var gjennomførbart. Supplerende
grunnundersøkelser (se kapittel 4.3 og tilhørende geotekniske rapporter) har vist at det i området er
sensitive masser av en slik karakter at det blir uforholdsmessig komplisert og kostbart om i det hele
tatt mulig, å fundamentere en konstruksjon eller legge opp fyllinger til denne, slik at skogsvegen og
flyttleia kan føres over E6.

Jernbane
I alternativ 2 er det vurdert om
ny E6 kan legges i en
viltovergang slik at flyttlei og
skogsveg kan krysse planfritt
over E6.
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5.3 Alternativ 3 – Flyttlei/skogsveg over både E6 og jernbane
I alternativ 3 er det vurdert om ny E6 og jernbane kan legges i en viltovergang slik at flyttlei og skogsveg
kan krysse planfritt over ny E6 og jernbanen.
Statens vegvesen bemerket allerede i planprogrammet at grunnforholdene i dette området er meget
krevende, noe som kunne medføre at alternativ 3 ikke var gjennomførbart. Det er et større omfang på
konstruksjoner og fyllinger i alternativ 3 enn i alternativ 2. Som nevnt innebærer supplerende
grunnundersøkelser at det heller ikke er tilrådelig å føre skogsvegen og flyttleia planskilt over både E6
og jernbane.

Jernbane

I alternativ 3 er det vurdert om
ny E6 og jernbane kan legges i
en viltovergang slik at flyttlei
og skogsveg kan krysse
planfritt over ny E6 og
jernbanen.
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5.4 Alternativ 4 - Omlegging av flyttlei mot sør. Kryssing av E6 og jernbane over tunneler
I alternativ 4 er det vurdert om flyttlei kan legges om mot sør slik at kryssing foregår over ny E6-tunnel
og eksisterende Falkflåget jernbanetunnel. I alternativ 4 foreslås det utført noe bygging av skogsveg
med bredde 3 meter slik at reindriftsutøvere kan ta seg fram langs flyttleia med terrenggående
kjøretøy.
En realisering av alternativ 4 medfører også oppsetting av reingjerde langs E6/jernbane fra Falkflåget
tunnel til eksisterende reinovergang ved Finnsåsmyra.
En endring av flyttlei som beskrevet i Alternativ 4 krever godkjenning i henhold til reindriftslovens §22.

Tunnel på
ny E6

I alternativ 4 er flyttlei
foreslått via eksisterende
skogsveger (markert med
rødt) og noe nybygd veg
over tunnel på ny E6 og
jernbanetunnel ved
Falkflåget.

Falkflåget
jernbanetunnel

Alternativ 4 med omlegging av flyttlei vurderes å være den mest optimale løsningen for
trafikkavviklingen i området. Årsaken er at løsningen legger til rette for at flytting av rein og
trafikkavvikling kan gjennomføres uavhengig av hverandre. Oppsett av reingjerder som beskrevet kan
imidlertid medføre at annet vilt (spesielt elg) ledes ut på E6/Jernbanen.
Reindriftsfaglig er alternativ 4 vurdert som en meget uheldig løsning. Årsaken er at terrenget øst for
nytt krysningspunkt vanskeliggjør kryssingen av Vefsna. I tillegg er terrenget så kupert at det vil være
vanskelig å holde flokken samlet.
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6. Vekting av alternativene
Utredningen og prosessen viser at dette er et komplekst område hvor mange delvis parallelle
aktiviteter (flyttlei, turområde, avvikling av jernbanetrafikk, avvikling av E6-trafikk, landbruksdrift)
foregår. Gjennom utredningene er det også påvist grunnforhold som sterkt påvirker hvilke løsninger
som er byggbare.

I understående tabell er de ulike alternativene vektet opp mot 0-alternativet (dagens situasjon).
Byggbarhet
0-Alternativ
Alternativ 1

0
Byggbart

Alternativ 2

Ikke tilrådelig
å bygge
Ikke tilrådelig
å bygge
Byggbart

Alternativ 3
Alternativ 4

Funksjonalitet Investeringskostnad
for reindrifta
0
0
Enklere å
- Ledegjerde og ventegjerde ca. 750 meter
gjennomføre
- Erstatning grunneier
flyttingen

Betydelig
- Oppgradering eksisterende skogsveger
vanskeligere å
- Ny skogsveg over Falkflåget 610 meter
gjennomføre
- Ledegjerde Langvassvegen – Falkflåget ca. 1000
flyttingen
meter
De ulike alternativene vektet opp mot 0-alternativet (dagens situasjon).

Alternativ 2 og alternativ 3 ble forholdsvis tidlig i prosessen forkastet siden supplerende
grunnundersøkelser (se kapittel 4.3 og tilhørende geotekniske rapporter) viste at det i området er
sensitive masser av en slik karakter at det blir uforholdmessig komplisert og kostbart om i det hele tatt
mulig, å fundamentere en konstruksjon eller legge opp fyllinger til denne. I utredningen er det således
i praksis alternativ 1 og alternativ 4 som vektes og vurderes opp mot hverandre.
I vurderingene og vektingen fremkommer det at alternativ 1 er byggbart, vil gi en akseptabel løsning
for avvikling av trafikk i området, vil gi en enklere gjennomføring av flyttingen og har den laveste
investeringskostnaden.
Tilsvarende viser vurderingene og vektingen at alternativ 4 er byggbart og vil gi den beste løsningen
for avvikling av trafikk i området. Et valg av alternativ 4 vil imidlertid medføre en betydelig vanskeligere
flytting samtidig som alternativet har den høyeste investeringskostnaden.

7. Tilrådning
Basert på foreliggende vurderinger og vekting anbefaler vi at alternativ 1 – Flyttlei i plan over E6 og
jernbane, ved eksisterende krysningspunkt legges til grunn for det videre arbeidet.
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8. Anleggsperiode
Det er anslått at anleggsperioden vil strekke seg over 3,5 år. I denne perioden vil bygging av ny
Langvassveg, E6, motfylling, samlegjerde og ledegjerde foregå over en periode på ca. 2 år. I resterende
del av anleggsperioden vil ny E6 bli benyttet som transportåre for anleggsmaskiner.
For å redusere ulempene mest mulig for reinbeitedistriktet tas det inn i kontrakt mellom Statens
vegvesen og entreprenør at flyttlei skal være i en slik tilstand at flyttingen kan gjennomføres i april
måned. Når flytting over ny E6/anleggsområde pågår skal anleggsmaskiner være avslått og plassert
minimum 100 meter unna Langvassvegen.
For å få dette til å fungere må reinbeitedistriktet gi Statens vegvesen beskjed om hvilket tidspunkt de
har avtalt kryssing av jernbanen. Statens vegvesen vil da gi beskjed videre til entreprenør og
gjennomføre tiltak som beskrevet overfor.

9. Samlet belastning for reinbeitedistriktet
Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt strekker seg over 9 kommuner og berøres av flere tiltak og planer.
Sumvirkningene av alle planer og tiltak kan ha store konsekvenser for reinbeitedistriktet, medførende
at totalbildet må ivaretas også i det enkelte tiltak og den enkelte plan.
Reinbeitedistriktet har gjennom sin distriktsplan fremskaffet en meget god oversikt og beskrivelse av
tiltak som påvirker/kan påvirke den samlede belastningen på reindriften. I distriktsplanen omtales
blant annet utbedring av E6, Brattås – Lien på følgende måte: «Reinbeitedistriktet har hatt god dialog
med Veivesenet for å legge til rette slik at flyttleien for rein vil bestå, slik at reinflokkene også i fremtiden
kan flyttes på tradisjonelt vis mellom østre og vestre sijte».
Gjennom utredningen har det ikke fremkommet kunnskap om at flyttlei ved Langvassvegen er berørt
av andre tiltak eller planer. Ved å følge anbefalingen i denne utredningen opprettholdes muligheten
for at reinen kan flyttes på tradisjonelt vis langs den etablerte flyttleien. En gjennomføring av planen
griper således ikke inn i reinbeitedistriktets mulighet til å drive med rein eller skaper andre samlede
belastninger som påvirker muligheten for å drive med rein.
Som det fremkommer av fastsatt planprogram informerte Jillen - Njaarke reinbeitedistrikt tidlig i
prosessen om at beiteområdene som påvirkes er innenfor hva som er akseptabelt.
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