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BAKGRUNN  

Statens vegvesen hadde i reguleringsplanprosessen for gjeldende reguleringsplan for E6 
Fjerdingen – Grøndalselv, fokus på at prosjektet var et utbedringstiltak der mest mulig av 
eksisterende veg skulle benyttes.  

Erfaringer viser at det er store fordeler med å bygge ny veg utenfor dagens veg: 

• Vegstandard - ny veg gir mulighet for å redusere antall avkjørsler i henhold til 
vegnormalene – god trafikksikkerhet.  

• Kvalitet - dårlig veg overbygning - dagens E6 har dårlig eller ukjent kvalitet på 
frostsikrings- og forsterkningslag, som erfaringsvis medfører større utskiftinger enn 
forutsatt. Tilstrekkelig frostsikring. 

• Anleggsperioden - ressurskrevende å bygge på dagens E6 med trafikkdirigering og 
HMS arbeidere. Anleggsveger må bygges.  

• Lokalveger - god framtidig lokalveg langs gammel E6, blant annet for myke 
trafikanter og skogsdrift. 

• Bomiljø - bedre boforhold for de som i dag bor på «vegkanten»  
 

Det er derfor gjennomført en ny grov alternativanalyse for hele strekningen E6 Fjerdingen – 
Grøndalselv – strekningsanalysen starter i sør. 

Generelt 

Denne analysen har i all hovedsak tatt utgangspunkt i tilgjengelig temadata i GIS-Line, det er 
imidlertid lite registreringer på strekningen. Har ikke godt inn i detalj på registreringer fra 
reguleringsplanarbeidet, men kjenner til noen utfordringer spesielt når det gjelder 
grunnforhold og kryssinger av myr og bekker. Det er bare linjene fra vedtatt reguleringsplan 
som er linjeberegna og konsekvensutredet – vist som grønn og rød på kartutsnitta. Før 
eventuelt ny alternativ velges må det gjennomføres en ny reguleringsplanprosess. 

Enkle føringer brukt i dette analysearbeidet: 

• Kortest mulig veg 
• På berggrunn 
• Naturverdier - utenfor myr 
• Landskapshensyn - følge terrengformasjoner 

Det er tatt inn kartutsnitt både fra 1. og 2. utgave av dette notatet.  
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Kartbeskrivelse 1. utgave: 

 

• Rød linje viser regulert ny veg langs dagens E6. 
• Grønn linje viser regulert ny veg utenfor dagens E6   
• De orange alternativene er forkasta linjer fra vurderinger av alternativ i 

reguleringsplanprosessen. De har generelt for stiv kurvatur, og bør forbedres med 
hensyn på vertikalkurvatur. 

• Gul linje er resultat av drøfting mellom Klaid Robert Schjetne, Guri Pedersen Skei og 
undertegnede den 13. mai 2020. De er bare skissert og ikke linjeberegna. 

• Lyseblå linjer er forslag fra prosjektleder Harald Inge Johnsen.  
• Blå linjer er et resultat av prosjektgruppas befaring den 26. mai og påfølgende 

evalueringsmøte den 4. juni.  
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Karta med ulike alternativer viser også regulerte avkjørsler – med litt malplassert 
nummerering vel og merke.  

Linjene ligger for intern bruk i ei uryddig GIS-Line prosjektfil som ligger her: 
O:\PROF\Steinkjer\50E0006B_008_Fjerdingen-Grøndalselv\00_Prosjektadmin\21_Planleggingsleder 

file://vegvesen.no/data/felles/PROF/Steinkjer/50E0006B_008_Fjerdingen-Gr%C3%B8ndalselv/00_Prosjektadmin/21_Planleggingsleder
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Kartbeskrivelse 2. utgave: 

Det er arbeidet videre med linjeberegning av alternative veglinjer etter 1. utgave av dette 
notatet datert 17. juni 2020. På oversiktskartet under viser gule linjer veglinje i samsvar med 
gjeldende reguleringsplan. De blå linjene viser alternativer utenfor gjeldende 
reguleringsplan. Det er ikke gjennomført en konsekvensutredning, men basert på de 
kunnskapene som prosjektgruppa sitter inne med nå, anses den mørkeblå linja som den 
mest aktuelle av de to. Parsellinndeling som muliggjør krysskoblinger mellom alternativ, og 
parsellene fra A-M samsvarer i all hovedsak med parsellinndelingen i 
konkurransegrunnlaget.  
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Grunnforhold 

Det tatt inn noen utsnitt av løsmassekart fra NGU i dette dokumentet, som kan leses slik: 

 

• Orange er breelvavsetninger og kan inneholde brukbar grus. Det er ganske lagdelt, 
så det fins nok også en del finkornede masser her. Denne jordarten dominerer i 
nordre del av strekningen. 

• Gult er elveavsetninger, alt fra silt til grov kuppelstein. Ligger ofte som et tynt lag (1-
3 m) over leire. 

• Blått er marin leire. 
• Grønt er morene (lys er usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen, mørk 

er tykk morene (>0,5 m)). 
• Brunt er torv/myr. 
• Gråbrunt er humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. 
• Rosa er bart fjell. 

 

Det er gjennomført veldig mange grunnboringer på strekningen. Den geotekniske rapporten 
til reguleringsplan inneholder omtrent 230 tverrprofiler som viser resultat fra 
grunnboringene, men ikke så mange prøveserier der det er breelvavsetninger.  
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STREKNINGSANALYSE 

ALTERNATIVE VEGLINJER 

Fjerdingen – Fjerdingelva – delstrekning ABC 
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Bortsett fra en kortere strekning på Leirbakken, er nye E6 vedtatt lagt på eksisterende på 
strekningen sør for Fjerdingelva – linje BC1. Det er også vurdert et alternativ inntil dagens E6 
på østsiden – BC3. Dette er et alternativ som forutsetter innløsning av bolig og kiosk på 
Leirbakken. Blå linje BC2 er en løsning som gir mulighet for bygging av ny E6 uten at 
trafikanter og boliger berøres i vesentlig grad i byggeperioden. Det er lett terreng på 
østsiden med om lag 2 m tykt gruslag over silt. Linje BC2 er bare skissert på kartet over, 
men vises som mørkeblå og linjeberegnet på kartet under.  
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Kartutsnitt 2. utgave:
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Fjerdingelva - Åsmulen – delstrekning DEFG:  

 

 

Det er vurdert andre veglinjer på denne strekningen, men den foreløpige alternativanalysen 
konkluderer med at det er mest aktuelt å følge vedtatt reguleringsplan – det grønne 
alternativet følger i all hovedsak ei gammel ferdselsåre. Det er vurdert å legge linje sørvest 
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for dagens E6 nordover fra Fjerdingelva, 
men er utfordrende fordi elveleie og bekk 
berøres. Ny veg kan muligens trekkes noe 
lenger inn i bergskjæringen på 
nordvestsiden. Vedtatt linje videre ligger 
med til dels høye skjæringer over 
bekkedraget, så det kan vurderes å senke 
vegen. Dette vil imidlertid gi skjæring på 
toppen etter svingene, og fare for uønsket 
drenering av myrområdet – se skisse.   
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E6 på rettstrekningene fra E og nordover ligger i utkanten av et myrområde og har mye 
setninger. Det ble drøftet å legge ny E6 på bergrabbene sørøst for myrområdet. Myra er 
drenert og har en tykkelse på 1-2 meter. Myr har generelt stor naturverdi og en trase på 
østsiden berører uansett udrenert myr på strekningen sørfra. Det er mest aktuelt med ny E6 
inntil dagens E6 på nordvestsiden fra E til F, alternativ trase vist med mørkeblått.  

Det er marine avsetninger på vestsiden av E6 men ingen markerte rasgroper, så det antas at 
det er stabile masser. Det er derfor også vurdert å legge ny veg enda lenger vest enn den 
mørkeblå – se lyseblålinje på løsmassekart under. Det gir noe kortere veg men er 
utfordrende med hensyn til naturverdier i ravinelandskapet.   
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15 
 

Kartutsnitt 2. utgave 

Det mørkeblå alternativet øst for dagens E6 nordover fra E, medfører at kurvaturen på den 
gule linja fra vedtatt reguleringsplan, må justeres ca. 500 meter sørover fra E. 
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Åsmulen – Seterhaugen – delstrekning FGHI: 

Mesteparten av strekningen forbi Åsmulen og nordover til Seterhaugen er planlagt med ny 
E6 utenfor dagens i gjeldende reguleringsplan – vist med rødt og grønt på kartet under. 

 
Det er også vurdert to alternativer som gir mulighet for ny veg i uberørt terreng på hele 
strekningen. Begge alternativene lengst øst er tenkt lagt på fast grunn utenfor myr. I sør gir 
linja FI lengst øst, en fordel med at den blir liggende lenger unna enebolig og bekkedrag. 
Kryssing av Austbekken er utfordrende. Det er utfordrende grunnforhold langs dagens E6 på   
strekningen Austbekken - Seterhaugen, men de blå marine avsetningene har liten tykkelse 
sør for Austbekken. 
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Det kan være en fordel å legge ny E6 lenger opp og lenger øst på berggrunn. De mørkeblå 
alternativene viser to gunstige kryssinger av bekken, men det kupert terreng så dette må 
utredes nærmere. Kanskje kan en kobling fra linje FI over til linje GI akkurat over Austbekken 
være mest gunstig? – vist med blå pil på løsmassekartet.  

Det forutsettes at ny E6 ikke må krysse med bru over skogsbilveg, men at det eventuelt løses 
med driftsavkjørsel i området hvis behovet er stort.  

? 
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Kartutsnitt 2. utgave: 

Det gjenstår videre optimalisering av kryssing av Austbekken, slik at bru ikke blir lenger enn 
nødvendig samtidig som at omlegging av bekken unngås.  
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Seterhaugen – Granmo – delstrekning IJKL: 

 

Det meste av strekningen viser vedtatt plan E6 langs dagens E6 – rød linje. Regulert 
steinuttak kan benyttes hvis behovet er der - vist med svart skravur. Det er et alternativ å 
legge ny E6 i hovedsak langs nordsiden av dagens – orange og lyseblå linje JL2. Denne 
løsningen gjør det mulig men nytt kryss med Folmervegen på samme plass som i dag, men 
den lyseblå linja bør legges nærmere dagens E6 enn skissert på grunn av tre bekkekløfter 
ned til Namstjønna. 

Det er også et alternativ å legge ny E6 lenger øst på hele strekningen. Linja er bare skissert å 
må linjeberegnes, men hovedtanken er fast grunn mest mulig utenfor myr. Hvis berguttaket 
blir benyttet kan ny veg med fordel legges gjennom dette, men det er trolig mer aktuelt å ta 
ut berg i veglinja. 
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Kartutsnitt 2. utgave: 

 

Ny veg nordover fra J kan kanskje ligge på sørøst siden av dagens E6, men dette er litt 
avhengig av grunnforhold. Dagens E6 ligger lange grensa mellom grusavsetninger og myr – 
se skisse under. 
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Grøndalselv – delstrekning KM  

 

Mesteparten av strekning nordover mot Grøndalselv har vedtatt linje på dagens E6. Det er 
forutsatt at dagens bru over Grøndalselva skal beholdes som den er. Det forutsettes også at 
den siste trekningen forbi kryssene med fv764 får fartsgrense 80 km/t.  

 Vi har vurdert flere aktuelle linjer på strekningen. Linja lengst øst direkte fra K til M har flere 
fordeler; litt kortere, best mulighet for å rette ut svingen sørfra inn på brua, og blir liggende 
lenger bort fra bolig i sør med mulighet for å sanere avkjørsel. Den gule LM3 lengst vest blir 
på deler av strekningen liggende over et ferdig avviklet masseuttak – ser ut som små 
dammer på kartet. Den orange LM2 har trolig minst innvirkning på myr. 
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Kartutsnitt 2. utgave: 

 

Kurvaturen på den mørkeblå linja kan også justeres slik at dagens bru over Grøndalselva kan 
beholdes. 
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AVKJØRSLER OG LOKALVEGER 

Det er regulert totalt 37 avkjørsler på strekningen sør for kryssene med Lassemovegen og 
vegen til Skorovatn – se skisse under. I dag er det enda flere avkjørsler, men mange er 
forutsatt stengt i gjeldene reguleringsplan. 

Ny E6 er planlagt bygget med som H1 – Nasjonal hovedveg, ÅDT < 6 000 og fartsgrense 80 
km/t. Fartsgrense 90 km/t kan være aktuelt for denne dimensjoneringsklassen, men skal 
godkjennes av Vegdirektoratet gjennom en fravik søknad. For å kunne vurdere 90 km/t som 
fartsgrense, skal følgende kriterier oppfylles:  

1. ÅDT < 4 000  
2. strekningen er > 5 km  
3. i gjennomsnitt < 0,3 boliger/hytter/gårdsbruk pr. km med adkomst via avkjørsel til 

vegen. Noen jord- og skogbruksavkjørsler med begrenset bruksfrekvens kan tillates i 
tillegg.  

4. Det forutsettes minimalt med gang- og sykkeltrafikk langs vegen. 
Minste avstand mellom kryss bør være 500 m for fartsgrense 80 km/t og 1 km for 90 km/t, 
slik at det er strenger krav til avstand mellom avkjørsler. Folmervegen som går over 
Åsmulfossen, og fylkesveg 764 til Lassemoen og Skorovatn er definert som kryss.   

Jord- og skogbruksavkjørsler er omtalt som driftsavkjørsler videre i dette dokumentet. 
Vanlige avkjørsler er vist med rødt og driftsavkjørsler vist med grønt på kartet under. 
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1. Driftsavkjørsel – 45/6 - Fjerdingen gård. 
2. SKV1 – Avkjørsel driftsavkjørsel – 45/16, 45/15, 45/6- bolig, fritidsbolig og 

Fjerdingen gård m/driftsbygning. 
3. SKV2- Avkjørsel driftsavkjørsel – 45/8 enebolig og 45/6 Fjerdingen gård. 
4. SKV3 – driftsavkjørsel – 45/6 Fjerdingen gård og 45/1 Namdalsbruket AS 
5. SKV4 – avkjørsel driftsavkjørsel - 45/31 enebolig og 45/17 gårdsbruk m/bare 

driftsbygning? 
6. SKV5 – avkjørsel? driftsavkjørsel – 45/ Namdalsbruket og telefonmast 
7. SKV6 – avkjørsel driftsavkjørsel – 45/1Namdal bruk, 45/24, 45/27, 45/29 – bolig, 

garasje, kiosk 
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8. Avkjørsel? Driftsavkjørsel gjelder for alle grunneiere og rettighetshavere som naturlig 
har adkomst eller bruksrett. 

9.  Avkjørsel driftsavkjørsel – 45/5 Gårdsbruk m/bolig og 45/1 Namdal bruk- gjelder 
for alle grunneiere og rettighetshavere som naturlig har adkomst eller bruksrett. 

10.  Driftsavkjørsel – 45/1 Namdal bruk 
11.  Driftsavkjørsel – 45/17 Namdal bruk 
12.  Driftsavkjørsel – 45/1 Namdal bruk 
13.  Driftsavkjørsel – 45/1 Namdal bruk 
14.  Driftsavkjørsel – 45/1 Namdal bruk 
15.  SKV7 - Driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk 
16.  Driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk 
17.  SKV8 – avkjørsel – 46/14 enebolig og 45/15 SVV (revet). 
18.  SKV9 – avkjørsel driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk, 46/4 Åsmulen og 46/10 

Åsmulen – gårdsbruk/overnatting 
19. Driftsavkjørsel – 46/4 Åsmulen 
20. Driftsavkjørsel – 46/4 Åsmulen 
21. Driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk 
22. SKV10 - Driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk 
23. SKV11 – Avkjørsel driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk og 46/21 enebolig 
24. Driftsavkjørsel – 46/1 Namdal bruk 
25. SKV12 – Avkjørsel driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk og 46/16 enebolig 
26. SKV13 – Avkjørsel driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk, 46/5 Seterhaugen - 

overnatting, 46/20 enebolig og 46/25 enebolig 
27. SKV14 – KRYSS - Folmervegen til Åsmulfossen – alle eiendommer og rettighetshavere 

som har adkomst eller bruksrett langs Folmervegen. 
28. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
29. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
30. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
31. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
32. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
33. SKV15 – Avkjørsel Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk og 46/6 enebolig/camping 
34. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
35. SKV15 – Avkjørsel Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk og 46/6 enebolig/camping 
36. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 
37. Driftsavkjørsel - 46/1 Namdal bruk 

Det er ikke helt klart hvor mange avkjørsler det kan være for å få godkjent fartsgrense 90 
km/t på denne strekningen, men målet er klart; færrest mulig avkjørsler, og aller helst ca. 3 
km mellom avkjørsler og ca. 1 km mellom kryss. Dette er langt over antallet avkjørsler i dag 
og antallet i vedtatt reguleringsplan.  

Det er to muligheter for å sanere avkjørsler: 

• Bygge ny felles lokalveg – stenge dagens avkjørsel og bygge ny lokalveg langs E6 – 
forutsetter at støyskjerming av bolig gjennomføres 

• Innløse bolig - erstatter kostnader til støyskjerming og avkjørsel 
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I kartskissene under viser lysegrønn linje behov for ny lokalveg, mørkegrønn viser gammel 
E6 brukt som lokalveg, og mørkerød viser gammel E6 som fjernes.  

Delstrekning A-B 

Avkjørsel lengst nord både til boligeiendom, 
fritidseiendom og driftsbygning.  

Alternativ: 

• Innløse bolig og fritidseiendom og opprettholde 
driftsavkjørsel til lagerbygning. 
• Bygge ny lokalveg ca. 220 m 

Driftsavkjørsel i sør fjernes og gis adkomst fra 
Fjerdingen gård i sør. 

Samme løsning for både vedtatt plan og alternativ 
linje. 

Delstrekning B-C 

 

Vedtatt plan: 
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• Fjerne avkjørsel 3 og bygge ca. 200 m lokalveg til avkjørsel 5, ev. innløse 1 bolig 
lengst sør. Bolig nord for avkjørsel nr. 5 støyskjermes istedenfor innløsning siden 
avkjørsel allerede er sanert.  

• Bygge ca. 100 lokalveg til avkjørsel 6 og stenge avkjørsel 7 og innløse eiendommene 
på Leirbakken 

Alternativ linje: 

• Fjerne avkjørsel nr. 3 og bygge ca. 100 m ny lokalveg og opprettholde ca. 200 m 
gml. E6 fram til avkjørsel nr.5. Et alternativ er å innløse bolig og fjerne ca. 200 m 
gml. E6. 

• Beholde ca. 560 m gml. E6 nordover fra avkjørsel 5 og fjerne ca. 200 nord for 
Leirbakken. 

• Avkjørsel nr. 4 opprettholdes eller stenges og ny adkomst etableres over dagens bru 
over Litjbekken – gjelder også for vedtatt plan.  

Delstrekning D-F 

Vedtatt og anbefalt linje er identisk på strekningen, bortsett fra den nordlige delen hvor 
alternativ linje ligger parallelt med dagens E6. Det er samme grunneier på strekningen, så 
det bør være mulig at kun avkjørsel 11, 12, 14 og 15 opprettholdes. Det bygges ca. 200 
meter sørover fra avkjørsel 15, og opprettholder ca. 600 m av gammel E6 sørover slik et det 
blir adkomst sør for Hestdalen. 500 meter av gml. E6 fjernes. 
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29 
 

  

Delstrekning F-H 

Avkjørsel nr. 17 stenges og bolig innløses både ved bygging av vedtatt alternativ og 
alternativ linje. For alternativ linje fjernes derfor ca. 300 meter av gml. E6 i sør.  

 

På alternativ linje opprettholdes 3 driftsavkjørsler østover – på dagens skogsveg langs 
Austbekken, nord for bekken og lenger på strekningen fra avkjørsel 17 til 19. Om lag 1,9 km 
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av gml. E6 beholdes med asfalt, og kobles til med ca. 150m lokalveg i sør – bygges som et 
fullverdig kryss. 

På vedtatt alternativ opprettholdes ca 150m av gml. E6 som bolig og drftsadkomst, og ca 1,3 
km gml. E6 utenfor ny E6 fjernes. Avkjørsel 1-24 opprettholdes. 
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Delstrekning H-K 

Vedtatt ny E6 følger i all hovedsak dagens E6 på strekningen – ca. 150 meter av gml. E6 som 
blir liggende utenfor ny, fjernes. 

 

Avkjørsel 25 stenges og bolig innløses. Det bygges ca. 230m ny lokalveg nordover fra 
avkjørsel 26 til enebolig. Ny lokalveg kan også vurderes bygget hele strekningen mellom 
avkjørsel 26 og 27, slik at Seterhaugen også kan ha adkomst fra Folmervegen – det blir da 
ca. 650m ny lokalveg og 1 avkjørsel mindre og Folmervegen må uansett bygges som 
fullverdig kryss. 

Alternativ linje gir mulighet for en sammenhengende bruk av gml. E6 til lokalveg fra 
Folmerkrysset helt til Åsmulen via Seterhaugen – ca. 900 meter innenfor denne 
delstrekningen. Nordover fra Folmerkrysset fjernes ca. 1,6 km av gml. E6. Driftsavkjørsel 28 
og 31 bør kunne samles til 1, og det samme gjelder 29 og 30. 
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Delstrekning L-K 

 

Alternativ linje fjernes gml. E6 på hel strekningen – ca. 680 m. Granmo bolig og camping kan 
med fordel innløses på begge alternativene for å stenge avkjørsel 33 - adkomst for Namdal 
Bruk AS bør kunne komme fra driftsavkjørsel lenger sør. Hvis Granmo innløses må ca. 300 m 
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gml. E6 fjernes. Hvis ikke må ca. 200m gml. E6 fjernes, ca.100 m beholdes som lokalveg og 
ca. 50 m ny lokalveg bygges. 

Delstrekning L-M 

 

Vedtatt E6 ligger i all hovedsak langs dagens på denne siste strekningen sør for 
Grøndalselva. Ca. 200 m av gml. E6 må fjernes og ca. 300 m ny fylkesveg må bygges. 
Avkjørsel 34 og 36 bør kun samles til 1en på vestsiden av vegen. På østsiden bør det også 
kunne være tilstrekkelig med kun en, eventuelt at det er nok med avkjørsel fra fylkesvegen 
til Skorovatn. 
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Alternativ linje gjør at gml. E6 på strekningen fjernes – ca. 1,1 km. Samme avkjørsler og ny 
fylkesveg som vedtatt alternativ.   

OPPSUMMERING 

Bygge utenfor dagens E6? 

Kan ikke se store negative konsekvenser med å legge E6 utenfor dagens på strekningen, så 
dette valget avhenger til syvende og sist av anleggskostnadene.  

Ny E6 kan deler av strekningen også legges helt inntil men utenfor dagens E6, hvis det er 
ønskelig å ikke gjøre inngrep i gammel E6 og opprettholde trafikken i anleggsperioden. En 
slik løsning vil også medføre omregulering.  

Bygge i henhold til vedtatt reguleringsplan? 

Nordover fra Fjerdingelva på strekningen og en rettstrekning på ca. 500 meter midt mellom 
Fjerdingelva og Åsmulen, er det ikke vurdert andre alternativer enn vedtatt linje langs 
dagens E6. Mellom disse to strekningene viser trolig gjeldende reguleringsplan den beste 
omleggingen. Det er derfor en mulighet til å bygge en strekning på ca. 2 km nordover fra 
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Fjerdingelva i henhold til reguleringsplan, og begrense videre alternativanalyse og 
omregulering til resten av strekningen.   

Alternativanalysen videre 

Denne alternativanalysen kan benyttes som et grunnlag for videre analyse, 
konsekvensutredning og valg av trase for ny E6, gjennom en fullstendig 
reguleringsplanprosess i henhold til plan og bygningsloven.  
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Besøksadresse: Byavegen 48, Steinkjer 
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