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Forord 

Detaljregulering for E6 Fjerdingen – Grøndalselv strekker seg om lag 10,5 km gjennom Namdalen, 

fra Fjerdingen i Grong kommune til Grøndalselv i Namsskogan kommune. Strekningen har stor 

betydning nasjonalt, regionalt og lokalt, både som hovedvegforbindelse mellom Sør- og Nord-

Norge og som lokalveg.  

I Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 er utbedring av E6 (stamvegrute 7; E6 Ranheim 

(Trondheim) – Fauske) mellom Grong og Nordland grense avsatt med 450 millioner kroner. 

Statens vegvesen utredet strekningen i november 2015 og konkluderte med mest effekt av 

midlene ved utbedring av E6 mellom Fjerdingen og Grøndalselv. Det ble utarbeidet en 

reguleringsplan (2018) som grunnlag for utbedringer av dagens E6. I ettertid er den regulerte 

løsningen vurdert som problematisk for trafikksikkerhet og midlertidig trafikkavvikling i 

anleggsgjennomføringen. Det er også usikkerhet knyttet til kvalitet på vegoverbygning, og 

løsningen gir begrensninger for hastighet på ny veg. Statens vegvesen ønsker derfor nye 

vurderinger og har utarbeidet en ny reguleringsplan. 

Planarbeidet er organisert som en totalentreprise. Statens vegvesen er forslagsstiller av planen og 
tiltakshaver for utbygging av samferdselsanlegget. Letnes entreprenør AS er totalentreprenør for 
planlegging og utbygging av samferdselsanlegget. Sweco Norge AS er rådgiver og plankonsulent. 
Grong kommune er ansvarlig for den administrative behandlingen av reguleringsplanen, men 
plansaken behandles politisk av planmyndigheten i begge kommunene. 
 
Planforslaget er behandlet politisk for utleggelse til offentlig ettersyn/høring i begge kommunene. 
Vedtakene medførte en revisjon av planforslaget, som er nærmere omtalt i kapittel 1.3. Revidert 
planforslag er lagt ut til offentlig ettersyn/høring av Statens vegvesen. Kunngjøring om dette skjer i 
lokalavisa Namdalsavisa. Grunneiere og rettighetshavere får skriftlig melding om at planforslaget 
er lagt ut til offentlig ettersyn. Planforslaget blir samtidig sendt på høring til offentlige instanser. 
 
Alle plandokumenter vil bli tilgjengelige på kommunenes og Statens vegvesens nettsider, samt i 
servicetorget på Grong og Namsskogan rådhus.  
 
Skriftlige merknader til planforslaget sendes til:  
 

Statens vegvesen Utbygging 
Postboks 1010 Nordre Ål 
22605 Lillehammer 

 
Eller e-post til: firmapost@vegvesen.no 
 
 
Kontaktpersoner: 
 
 Grong og Namsskogan kommuner: 
 Lars Arnesen, tlf: 990 42 468, e-post: lars.arnesen@grong.kommune.no 
 

Statens vegvesen:  
Bernt Arne Helberg, tlf: 910 07 065, e-post: bernt.helberg@vegvesen.no
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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planen 

Utfordringer knyttet til trafikksikkerhet og fremkommelighet er bakgrunnen for utbedringsbehovet 

på dagens E6. Strekningen mellom Fjerdingen og Grøndalselv kjennetegnes bl.a. av store 

standardsprang, partier med svak bæreevne og at strekningen er ulykkesbelastet. 

Hovedmålsettingen med vegprosjektet er å forbedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på 

E6. Potensialet for en reduksjon av kjørestrekningen skal vurderes. I tillegg skal fremtidig 

vegtrafikk, omgivelser og miljø langs strekningen ivaretas på best mulig måte. Ny veg skal også gi 

lavere transport- og ulykkeskostnader sammenliknet med dagens veg.  

1.2 Planområdet 

 

Figur 1-1: Oversiktskart som viser dagens E6 (stiplet strek) gjennom Namdalen. (Kilde: Statens vegvesen) 

Planområdet strekker seg 10,5 km gjennom nordre del av Namdalen, fra Fjerdingen til 

Grøndalselv. Kommunegrensen mellom Grong og Namsskogan går i Grøndalselv. Planområdet 

ligger langs dagens E6 på østsiden av elva Namsen. Arealbruken i området er hovedsakelig jord- 

og skogbruksområder med spredt bebyggelse. Det ligger flere småbruk i området, mens 

skogeiendommene i all hovedsak eies av Namdal bruk. Terrenget i området er relativt flatt, og det 

kjennetegnes av myrområder og lave koller med barskog. Området ligger under marin grense (140 

moh.) med løsmasseavsetninger og stedvis bart fjell.  

Strekningen over Fjerdingelv, ca. 1 km, er regulert i detaljregulering for E6 Fjerdingelv bruer 

(planID 2013001), vedtatt 30.10.2014. Byggestart på strekningen var i november 2020 og 

ferdigstilles i 2021. Denne delen inngår ikke i dette planarbeidet, men blir tilpasset i hver ende. 
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1.3 Kommunal saksbehandling 

Planforslaget var til førstegangsbehandling i Formannskapet i Namsskogan kommune 12.10.2021 
(sak 45/2021) og i Grong kommune 19.10.2021 (sak 86/2021). Kommunene ønsket ikke å vedta 
planforslaget slik det var oversendt fra Statens vegvesen. Planforslaget var opprinnelig utformet i 
to alternativer (A og B). Forhold som hovedsakelig skilte disse alternativene var om dagnes 
Grøndalselv bru skulle opprettholdes (alternativ A) eller rives (alternativ B). Begge kommunene 
vedtok at bare alternativ B skal sendes på høring/offentlig ettersyn. I tillegg ble det vedtatt noen 
endringer til planforslaget. Vedtakene innebærer en revisjon av planforslaget om følgende: 
 

• Alternativ A legges ikke ut på offentlig ettersyn/høring, og planmaterialet oppdateres. 

• Det planlegges med bussholdeplass ved avkjøringen til Heimly. 

• E6 planlegges med venstresvingefelt i avkjøringen til Heimly. 

• E6 planlegges med venstresvingefelt i krysset med fv. 764. 

• E6 planlegges med venstresvingefelt i krysset med Folmervegen. 
 
Planforslagets vedlagte fagutredninger er ikke revidert, og dermed ikke fullstendig oppdatert. Som 
del av revisjonen er det imidlertid sjekket ut at endringene ikke medfører endrede forutsetninger og 
konsekvenser av tiltaket.  

2 Beskrivelse av tiltaket  

Kapittel 2.1 gir en beskrivelse av prinsipper for utforming av det planlagte samferdselsanlegget, 

mens kapittel 2.2 - 2.4 gir en nærmere forklaring av tiltaket langs strekningen. Kapittel 2.5 - 2.9 gir 

en tematisk redegjørelse for løsning av ulike forhold, mens kapittel 2.10 omhandler 

anleggsgjennomføringen. For ytterligere detaljer vises det til ulike vedlegg som følger planen, jf. 

vedleggsliste i kapittel 10. 

2.1 Prinsipper for utforming 

Hovedveg E6 

Planlagt E6 skal bygges som en H1-veg med bredde 9,0 meter, jf. Statens vegvesens håndbok 

N100 «Veg- og gateutforming» (håndbok N100) som vist i tverrprofilet nedenfor. 

 

Figur 2-1: Viser tverrprofil av hovedveg H1. Totalbredde er 9,0 meter, hvorav 1,0 meter skulder og 3,25 meter kjørefelt i 

hver retning, og 0,5 meter forsterket midtoppmerking. (Kilde: Statens vegvesen) 

H1-veg er i utgangspunktet en veg med fartsgrense 80 km/t, men kan justeres opp til 90 km/t 

dersom følgende kriterier er oppfylt; ÅDT mindre enn 4000, veglengde lenger enn 5 kilometer, 

minimalt med gang- og sykkeltrafikk og få avkjørsler. Det er vurdert at disse kriteriene tilfredsstilles 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING E6 FJERDINGEN - GRØNDALSELV SIDE 8 AV 63  

 

 
 

på denne strekningen, og vegen er derfor planlagt for 90 km/t. Øvrige parametere for 

vegutformingen bestemmes av håndbok N100 for H5-veg med fartsgrense 90 km/t. Det er 

tilrettelagt for forbikjøringsstrekninger og stopplommer langs vegen. I tre kryss/avkjørsler 

planlegges det med venstresvingefelt på E6. Vegen planlegges med en sikkerhetssone på 7,0 

meter ut til hver side.  

 

 

Figur 2-2: Viser tverrprofil for E6 med venstresvingefelt. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

Fylkesveg 764 

Fylkesveg 764 sør for Grøndalselv legges om. Vegen planlegges med en vegbredde på 6,5 meter 

og utforming av vegens profil blir som vist i figuren nedenfor. For øvrige parametere for 

vegutformingen benyttes vegklasse L1, så langt det er mulig.  

 
 

 
Figur 2-3: Viser tverrprofil av lokalveg L1 med total bredde 6,5 meter fordelt på 2,75 meter kjørefelt og 0,5 meter skulder i 

hver retning. (Kilde: Statens vegvesen). 

Adkomstveger 

Nye bolig- og driftsveger (kommunale og private) er planlagt med ulike bredder. Der dagens E6 er 

planlagt som adkomstveg er dagens vegbredde regulert, men vegbredden kan reduseres i 

byggefasen.  
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Figur 2-4: Viser prinsipp for utforming av kommunal veg. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

Figur 2-5: Viser prinsipp for utforming av kombinert avkjørsel for boliger og skogbruk. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Veggrøfter og overvannshåndtering 

Utforming av veggrøfter varierer med vegføringen, fyllinger, skjæringer og terrengfall. Sidegrøftene 

utformes slik at de har tilstrekkelig kapasitet til å håndtere dimensjonerende vannføring tilsvarende 

200 års nedbør med påslag. I overvannshåndteringen er det lagt vekt på å beholde mye av 

terrengets eksisterende vannsystemer med åpne stikkrenner der bekker og grøftevann ledes 

gjennom fyllingen. Der terrenget heller mot vegen anlegges åpne grøfter langs fyllingsfoten. Der 

vegen går i skjæring legges drensrør langs vegen. Ved veldig lange drens-strekk benyttes 

sandfang for å samle opp grøftevann. 

 
Figur 2-6: Viser prinsippskisse av veggrøfter. (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Sideterreng og skjæringer 

Vegen er gjennomgående lagt høyt i terrenget for å få en åpen og god veglinje. Dette er ansett 

som en trafikksikker løsning og gir fordeler for drift av veganlegget (se kapittel 3.2). Dette vil gi en 

god del fyllinger langs traséen. Det er lagt til grunn et prinsipp med slake skråninger og minst mulig 

rekkverk. Fyllingene utformes fortrinnsvis med helning 1:4. Det kan bli aktuelt å bruke helning 1:2 

utenfor sikkerhetssonen for å unngå lange og tynne fyllinger.  

 
Figur 2-7: Viser prinsipp for E6 på fylling uten rekkverk (til høyre) og med rekkverk (til venstre). (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

Bergskjæringene på strekningen utformes etter to ulike prinsipper: 

• Ordinær fjellskjæring. Fjellskjæringene utformes med helning 10:1 med inntil 10 meters 

pallhøyde. Fjellskjæringen avsluttes enten med et 2,0 meter bredt belte med rensket 

fjelloverflate eller en jordskjæring med helning 1:2 dersom det er løsmasser over fjellet. 

• Jordskjæring eller utslaking i fjell. Skjæring utformes med slak helning 1:2 eller 1:3 (pga. 

stabilitet). Utslaking i fjell kan være et alternativ til fjellskjæring dersom det er behov for 

høyere uttak av kortreist steinmasse til vegbyggingen. Dette gir også en oversiktlig 

vegtrasé og reduserer omfang av fjellsikring og gjerder langs skjæringstopp. 

Skjæringsprofil avgjøres i detaljprosjekteringen, og avhenger av massebalansen. 

Reguleringsplanen tar høyde for den løsningen som gir størst arealbeslag.    
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Figur 2-8: Prinsippskisse for utforming av skjæringer i fjell (til høyre) og i løsmasser (til venstre). (Kilde: Sweco Norge 

AS). 

Gang- og sykkel 

Krav til løsninger for gående og syklende langs H1-veg, jf. håndbok N100 er: 

• Dersom potensialet for antall gående og syklende langs vegen overstiger 50 i et 

normaldøgn eller strekningen er skoleveg, skal det etableres egen parallelført gang- 

og/eller sykkelveg eller være et tilbud for gang- og sykkeltrafikken på lokalt vegnett. 

• Eventuell kryssing mellom gang- og sykkelveg og veg skal være planskilt ved ÅDT>4000. 

På denne strekningen overholdes disse kravene og det er dermed ikke behov for særskilte tiltak for 

gående og syklende ved oppgradering til H1-standard. Dette gjelder også med fartsgrense 90 km/t. 

Planlagt løsning for gang- og sykkel på strekningen er dermed i blandet trafikk, det vil si på 

vegkant/vegskulder.  

Utforming av bruer 

Brukonstruksjonene er planlagt bygget med prefabrikkerte løsninger for å redusere byggetiden. 

Det planlegges tre bruer på strekningen: 

• Austbekken bru (profil 5550) 

• Grøndalsvegen bru (profil 10770) 

• Grøndalselv bru (profil 11050) 

Støytiltak 

Støytiltak utformes i prinsippet som voll. Der det ikke er plass til voll og det ikke er mulig å få til en 

god terrengforming av vollen skal det oppføres langsgående støyskjerm, skjerm kombinert med 

brurekkverk eller lokale skjermer. Høydene på voller og skjermer varierer fra 2,0 – 3,0 meter. 

Vollene har i utgangspunktet stigning 1:2 og toppvidde 0,5 meter, men vil bli tilpasset terrenget og 

gis en mest mulig naturlig form. Støyskjermer skal gis en utforming og ha en materialbruk som er 

godt tilpasset omgivelsene de er plassert i. Det legges opp til at støyskjermer utformes med tre 

som materiale, ensfarget, mørk farge. Høydeforskjeller skal tas med lavest mulig trapping mellom 

skjermingselementene. Det skal vurderes å benyttes transparente felt i skjermer plassert nær 

bebyggelse, i retning mot sør og vest, eller i utsiktsretning, men utforming bør gjøres med tanke på 

å redusere konflikt med fugleliv. Detaljering av skjermer gjøres i senere fase av prosjektet. Lokale 

skjermer utformes i samråd med grunneier. 
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Figur 2-9: Prinsipp som viser støyvoll mellom planlagt og eksisterende E6. Terrenget skal slakes ut mot eksisterende E6 

og gis en naturlig terrengform. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-10: Illustrasjonsbilde som viser støyskjerm utformet i tre, mørk farge. Transparente felt er rammet inn slik at 

skjermen får en sammenhengende overligger over topp skjerm og topp transparent felt. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

2.2 Fjerdingen – Austbekken (Grong) 

Veg 

E6 planlegges i ny trasé øst for dagens E6, fra Fjerdingen (profil 0) mot Fjerdingelva. Deler av 

dagens E6 omdisponeres til adkomstveg for eiendommer og kobles til planlagt E6 med en ny 

avkjørsel (profil 370).  

Ved Fjerdingelva er tiltaket tilpasset pågående utbyggingsprosjekt i hver ende. I en kort strekning 

videre nordover går planlagt E6 i samme trasé som dagens E6, før den går ut i ny trasé mellom 

profil 2170 og 3350. Dagens E6 er på denne strekningen planlagt som driftsveg for landbruket som 

kobles til planlagt E6 i en ny avkjørsel (profil 2435). 

Et stykke nordover følger planlagt E6 samme trasé som dagens, før den igjen går ut i ny trasé 

utenom Åsmulen, til Austbekken bru (fra profil 4200-5550). Dagens E6 omdisponeres til 

adkomstveg for eiendommer, til og med nordre avkjørsel til Åsmulen. Det planlegges en ny 

avkjørsel til planlagt E6 i profil 4400. Videre nordover er dagens E6 planlagt som driftsveg for 

landbruket. 
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Austbekken bru 

Austbekken går i kulvert (bru nr. 17-0577) under dagens E6. Brua er opprinnelig bygd av naturstein 

og betongplate, men ble forlenget med et betonghvelv i 1962. Brua har en åpning med høyde på 

ca. 2,2 meter og er ca. 3,0 meter bred i bunnen. Spennvidden er 5,2 meter og lengden er 7,0 

meter. Brua vil bestå slik den er for driftsvegen som skal passere. 

  

 

Ny bru over Austbekken, øst for eksisterende bru, er prosjektert med lengde 16 meter og bredde 

(inkl. kantbjelker) 10 meter, og får en høyde over terreng på ca. 5 meter. Brua planlegges som en 

bjelkebru med prefabrikkerte betongbjelker, og kan fundamenteres på sikker grunn.  

 

Figur 2-12: Viser et oppriss av Austbekken bru. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Figur 2-11: Austbekkbrua har en eldre del av naturstein med betongplate, og er senere forlenget med betonghvelv. 

(Kilde: Statens vegvesen). 
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Figur 2-13: Viser plantegning av Austbekken bru. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Omlegging av Austbekken 

Et sideløp av Austbekken må legges om som følge av vegfylling. Nytt bekkeløp er planlagt med litt 

avstand fra østre fyllingsfot for å hindre utgraving, og anlegges med en naturlig utforming og 

kurvatur. Endelig utforming avklares i senere detaljprosjektering. 

2.3 Austbekken – Grøndalselv (Grong) 

Veg 

Fra Austbekken mot Grøndalselv går planlagt E6 hovedsakelig parallelt med dagens E6, på 

østsiden. Dagens E6 omdisponeres dels til driftsveg for landbruket og dels til adkomstveg for 

eiendommer..  

Kryss og avkjørsel på E6 

Folmervegen og Seterhaugen kobles til planlagt E6 i et nytt kryss (profil 6625). Etter krav fra Grong 

kommune reguleres E6 med venstresvingefelt. Basert på dagens trafikkmengde som svinger av E6 

vil dimensjonerende timetrafikk for et slikt venstresvingefeltet bli lavere enn minstekravet på 20 kj/t. 

Det er likevel dette som er lagt til grunn for regulering av venstresvingefeltet. 

Enda en avkjørsel fra E6 er planlagt lenger nord (profil 9180). Denne gir adkomst til Granmo og 

driftsveger i området. 

Kryssløsning for fv. 764 

Fv. 764 legges om og krysser planlagt E6 i ny bru, Grøndalsvegen bru (se nærmere omtale under). 

Koblingen til E6 er planlagt i et nytt T-kryss med dråpe i sekundærvegen (fv. 764) og 

venstresvingefelt på E6, i tråd med håndbok N100. Trafikkmengden på E6 varierer gjennom året 
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og det foreligger lite trafikkdata på fv. 764. Det er derfor valgt å bruke 600 kj/t på E6 og 45 kj/t på 

fv. 764 som dimensjonerende timetrafikk for venstresvingefeltet.  

 

Figur 2-14: Viser krysset der fv. 764 møter E6, kollektivholdeplassen og Grøndalsvegen bru sentralt i bildet. (Sweco 

Norge AS) 

Grøndalsvegen bru 

Grøndalsvegen bru er prosjektert med lengde 26 meter og totalbredde (inkl. kantbjelker) 8,6 meter, 

og får en høyde over E6 på ca. 5 meter. Brua planlegges som en betongbjelkebru med 

prefabrikkerte betongbjelker, som i utgangspunktet skal fundamenteres på løsmasser.  

  

 

Figur 2-15: Viser et oppriss av Grøndalsvegen bru. (Sweco Norge AS) 
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Kollektivholdeplass 

Det planlegges en ny kollektivholdeplass i kryssområdet mellom planlagt E6 og fv. 764. Den er 

utformet universelt med to parallelle plattformer for enkel overgang mellom korresponderende 

ruter, og med lehus for ventende passasjerer. Et fortau forbinder plattformene med en bilparkering 

planlagt med 6 parkeringsplasser, og det tilrettelegges for sykkelparkering.  

 

 

Figur 2-16: Viser kollektivholdeplassen med parkeringsplass, fortau og plattform (rosa), og kryss mot planlagt E6 i øst (til 

høyre) og mot fv. 764 i nord (til venstre). (Kilde: Sweco Norge AS) 

2.4 Grøndalselv – Heimly (Grong/Namsskogan) 

Grøndalselv bru 

Planlagt E6 krysser Grøndalselv i en ny bru og går inn på samme trasé som dagens E6 nord for 

boligfeltet Heimly. Den nye brua planlegges vest for eksisterende bru, og utført som en 

samvirkebru. Planlagt brulengde er 68,0 meter fordelt på to bruspenn med en søyle midt i elva. 

Brua er planlagt fundamentert på berg i alle akser. Brua får en høyde over Grøndalselv på 6,4 - 7,2 

meter. Føringsbredden for ny Grøndalselv bru blir 10 meter. 

 

Figur 2-17: Viser et oppriss av Grøndalselv bru. (Sweco Norge AS) 
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Figur 2-18: Viser et tverrsnitt av ny 

Grøndalselv bru med 1,5 meter skulder på 

hver side. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

 

Dagens Grøndalselv bru (bru nr. 17-0613) ble bygget i 1964. Det er en samvirkebru med total 

brulengde på 41,0 meter fordelt på to spenn. Brua vil bli erstattet av den nye Grøndalselv bru og er 

planlagt revet. 

Eiendommene sørøst for brua (Grong) vil få ny, felles avkjørsel fra fv. 764 Grøndalsvegen. 

Avkjørsel til boligfeltet Heimly 

Adkomst til boligfeltet Heimly på nordsiden av elva (Namsskogan) er planlagt som en adkomstveg 

fra en ny avkjørsel på E6 i profil 11610. På grunn av avstandskrav mellom kryss/avkjørsler på E6 

er avkjørselen plassert lenger nord enn dagens. Etter krav fra Namsskogan kommune er E6 

regulert med venstresvingefelt. Basert på dagens trafikkmengde som svinger av E6 vil 

dimensjonerende timetrafikk for et slikt venstresvingefeltet bli lavere enn minstekravet på 20 kj/t. 

Det er likevel dette som er lagt til grunn for regulering av venstresvingefeltet. Avkjørselen til 

boligfeltets søndre del er planlagt på samme sted som i dag, mens den nordlige avkjørselen er 

endret.   

Kollektivholdeplass 

Ved avkjørselen er det også planlagt en kollektivholdeplass for reisende til/fra Heimly. Denne er 

utformet som en snuplass og skal dekke både nordgående og sørgående busser.  
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Figur 2-19: Viser planlagt E6 (til venstre) med brua over Grøndalselv, ny avkjørsel fra E6 og kollektivholdeplass, 

adkomstveg til boligområdet Heimly parallelt med E6 (til høyre). (Sweco Norge AS) 

 

2.5 Geoteknikk 

Som del av planarbeidet er det utført supplerende grunnundersøkelser og foretatt geotekniske 
vurderinger for planlagt E6, jf. vedlegg 6. Vurderingene er i tillegg basert på tidligere 
grunnundersøkelser utført for samferdselsanlegget som ble regulert i 2018, med tilhørende 
geotekniske rapporter. 

Grunnforhold 

NGUs løsmassekart viser at planlagt E6, mellom Fjerdingen og Seterhaugen, delvis ligger på tykke 

havavsetninger med hovedsakelig leire og delvis elveavsetninger med sand/grus. Det er også 

områder med bart fjell og myr/humusdekke på denne strekningen. Grunnundersøkelser viser 

partier med stedvis bløt silt og leire vest for planlagt veglinje fra profil 850 til 1050, videre langs 

veglinja fra profil 1100 til 1400, fra profil 2250-3100, et parti nord for Fjerdingelva fra profil 3500-

3900, ved Åsmulen i profil 4270 og i et område nord for Seterhaugen fra profil 6140-6400.  

Videre nordover fra Seterhaugen til Grøndalselv er det registrert i hovedsak elve- og 

breelvavsetninger, det vil si vesentlig sand og grus. Samferdselsanlegget vil også her gå i områder 

med bart fjell og myr. Det er ikke registrert marin leire på denne strekningen.  

Det er store partier med relativt dyp myr mellom Fjerdingelv og Åsmulen, og mindre partier mellom 

Åsmulen og Grøndalselv. Vegen vil også gå i flere bergskjæringer som er nærmere beskrevet i 

vedlegg 7. 

Områdestabilitet og sikringstiltak 

Det er ingen registrerte kvikkleiresoner eller historiske skred på strekningen. Det har heller ikke blitt 

registrert kvikkleire ved prøvetaking. Det ble registrert sprøbruddmateriale ved Seterhaugen (profil 
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6140-6400). Løsmasseskjæringen med planlagt helning på 1:3 gir en forbedring i stabilitet 

sammenlignet med dagens skråning, og stabilitetsberegninger viser at tiltaket oppfyller 

sikkerhetskrav for tiltakskategori K4 gitt i NVEs kvikkleireveileder 1/2019. Naturlige skråninger 

langs vegen i dette området må også slakes ut til helning 1:3, og det må vurderes sikring mot 

erosjon med et sprengsteinlag. Ved Seterhaugen er kritisk skråning identifisert, aktuelle 

skredmekanismer vurdert, og faresone avgrenset og klassifisert. Faresonen er klassifisert som lav 

faregrad med mindre alvorlig skadekonsekvens. Vurderinger har blitt kontrollert av uavhengig 

foretak. 

Øvrige områder med påvist eller mulig sprøbruddmateriale er profil 2250-3100 og 3500-3900. Fra 

profil 2030-3200 er det ingen endringer i våre løsninger sammenlignet med tidligere regulert linje, 

og geotekniske forhold er ivaretatt med løsninger beskrevet i Vd1398A-GEOT-R02. Stabiliserende 

tiltak beskrevet på denne strekningen (profil 2030-3200) inkluderer motfyllinger, utslaking av 

skråninger utover 1:3, sikring av skråning med pukk/sprengstein og bruk av geonett mot 

undergrunnen. De to deponiene beskrevet på denne strekningen fungerer som motfyllinger og må 

bygges opp før vegfyllingen. Strekningen profil 3500-3850 inngår ikke i et terreng som medfører 

fare for områdeskred iht. terrengkriterier gitt i NVEs kvikkleireveileder. 

Fra profil 910 – 1090 går den planlagte løsmasseskjæringen i leire, som ikke er definert som 

sprøbruddmateriale. Det ble utført stabilitetsberegninger for lokalstabilitet i kritisk snitt ved profil 

975, som viser at løsmasseskjæringen er stabil med planlagt helning på 1:3.  

Andre tiltak 

Utover stabiliserende tiltak beskrevet i forrige avsnitt, er det også nødvendig med geotekniske tiltak 

i form av jordarmering for å oppnå tilstrekkelig bæreevne der vegen ligger på leire, samt 

setningsmåling under fyllinger på leire. Myr og svake toppmasser må fjernes.  

Konklusjon 

Vurderinger gjort i planfasen viser at samferdselsanlegget er byggbart innenfor gitt areal. Aktuelle 

tilkomstveger, støyvoller, asfaltverk og deponi har også blitt vurdert til å ha tilstrekkelig sikkerhet. 

Alle nevnte geotekniske tiltak må detaljprosjekteres i det videre arbeidet, og det må utarbeides 

planer for hvordan arbeidene i området skal utføres med hensyn til rekkefølge. For 

løsmasseskjæringer handler det stort sett om å angi hvordan løsmasseskjæringen skal graves ut 

for å hele tiden arbeide mot en økende sikkerhet. Det vil si med utgraving fra toppen. Stabilitet 

under anleggsfasen er oppnådd med graving ned til traubunn i området med påvist 

sprøbruddmateriale nord for Seterhaugen.  

2.6 Sikring mot skred 

Samferdselsanlegget ligger ikke innenfor aktsomhetsområder for skred i bratt terreng. Det er heller 

ikke registrerte skredhendelser i nasjonal skreddatabase. 

Planlagt E6 medfører fire bergskjæringer med høyde 5 -10 meter og lengde fra 50 - 350 meter. 

Endelig beslutning om skjæringsutforming og omfang av bergsikring vurderes når skjæringene er 

ferdig sprengt og bakenforliggende berg er synlig. Aktuelle sikringstiltak er: 

- Rensk av skjæringstopp 
- Bergsikringsbolter 
- Sikring med bånd, nett og mur 

 

For ytterligere informasjon om temaet henvises det til vedlegg 7 – Ingeniørgeologisk rapport. 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING E6 FJERDINGEN - GRØNDALSELV SIDE 20 AV 63  

 

 
 

2.7 Hydrologi og flom 

Tiltaket krysser Austbekken og Grøndalselv. Det er gjennomført beregninger for å sikre tiltaket mot 

200 års flom (Q200), inkludert klimapåslag (hhv. 30 % og 20 %) og sikkerhetspåslag (10 %). Nye 

konstruksjoner ivaretar også krav til fri høyde over vassdrag. Dette inkluderer minst 0,5 meter 

klaring mot overbygningen ved beregnet vannstand for 200 års flom.   

Austbekken 

Fra tidligere er det gjennomført flom- og vannlinjeberegninger og vurdering av kulvertkapasitet i 

Austbekken basert på ny bru/kulvert i dagens veilinje. Med endrede forutsetninger der dagens 

kulvert skal beholdes og ny bru skal ligge oppstrøms denne kulverten, har Sweco utført ytterligere 

vurderinger av flomvannstand.  

Dagens kulvert har bredde 3,0 meter og høyde 2,2 meter og kan avlede 18 m3/s før overtopping av 

dagens E6. Det anbefales en ny bru med minimum bredde 5,0 meter og høyde 3,2 meter for å 

avlede 200 års-flom (Q200 + 30 % + 10 %), beregnet til 24 m3/s. 

Dagens kulvert vil overtoppes med en vannstand på 105,3 moh. Med 0,5 m sikkerhetspåslag må 

underkant ny bru ligge på minimum 105,8 moh. Underkant bru er planlagt på 107,7 moh. uten 

deler av konstruksjonen i flomsonen, og sikkerheten mot flom er dermed god. Eksisterende kulvert 

kan derfor bli stående uten å skape problemer for ny bru. 

Dimensjonene for planlagt bru ivaretar nødvendige forhold for sikkerhet mot flom, jf. kapittel 2.2. 

Det er ikke kjent at det er problem med is vinterstid ved dagens situasjon. Anbefalt løsning har 

større tverrsnitt. Det vurderes derfor at det ikke er behov for nærmere tiltak med hensyn til is, ut 

over en befaring for å bekrefte forholdene. 

Elva har lite fall inn mot brua, noe som gir vannet lav hastighet. Ved flom vil det være en tydelig 

innsnevring inn mot brua som vil gi større hastighet lokalt. For å forhindre erosjon er det derfor 

behov for steinsetting av bekken rundt brua.  

 

Figur 2-20 (venstre): Viser dagens kulvert under E6. Bildet er tatt oppstrøms, sett mot vest. (Foto: Statens vegvesen) 

Figur 2-21 (høyre): Viser Austbekken oppstrøms sett mot øst. (Foto: Statens vegvesen) 
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Grøndalselv 

For Grøndalselv er det tidligere utført flomberegninger (NVE, 2016), som er lagt til grunn for 

planarbeidet. Beregnet 200 års flom (inkl. klimapåslag og sikkerhetspålegg) gir vannmengde på 

376 m3/s. Sweco har utført vannlinjeberegninger i forbindelse med prosjektering av ny bru. 

Beregningene viser at flomvannstanden ikke går ut av elveløpet hverken ved eksisterende eller ny 

Grøndalselv bru. Dette bekrefter at ny bru er trygg mot 200-årsflom, og at eksisterende bru kan bli 

stående uten å skape flomproblemer i området. 

Vannhastigheten i en flomsituasjon vil bli høy, opp mot 7 m/s (ved Q200 + 20 % + 10 %), og gir 

turbulent strømning under brua. Eksisterende elvebredde er allerede utsatt for erosjon, og ny bru 

må sikres mot erosjon. 

For ytterligere informasjon om temaet henvises det til vedlegg 8 – Vannlinjeberegninger ny 

Grøndalselv bru og ny Austbekken bru. 

2.8 Teknisk infrastruktur 

Elektro 

Det er ikke vegbelysning langs dagens E6. 

Høyspentlinjer knyttet til både regionalnett og distribusjonsnett ligger delvis parallelt med og på 

østsiden av planområdet. Avgreninger fra distribusjonsnettet krysser planområdet flere steder (ca. 

profil 352, 4530, 6460 og 9955). Høyspentlinje knyttet til sentralnettet krysser planområdet sør for 

Åsvang (ca. profil 3600).   

Tiltaket kommer stedvis i konflikt med eksisterende høyspentlinjer. Dette medfører at enkelte 

master (der de står innenfor sikkerhetssonen) må flyttes, en høyspentlinje må heves for å oppnå 

tilstrekkelig avstand til vegbanen og en nettstasjon må flyttes. 

Øvrige ledningsanlegg i planområdet kartlegges og håndteres i senere fase av prosjektet 

Vann og avløp 

Det er ikke kommunale VA-anlegg innenfor planområdet. Et infiltrasjonsanlegg ligger på nordsiden 

av Grøndalselv, vest for planlagt E6. Det antas at anlegget ikke kommer i konflikt med tiltaket, men 

omfanget av anlegget må kartlegges nærmere i senere fase av prosjektet, og anlegget må ivaretas 

i anleggsperioden. 

Grunnvannsbrønner 

I grunnvannsdatabasen GRANADA er det registrert to grunnvannsbrønner i planområdet: 

- Oppkastmyra (70 meter dyp, 2000 l/t). 

- Ospholmen (120 meter dyp, 480 l/t). 

I tillegg er det mottatt innspill om flere private drikkevannskilder. Drikkevannskildene og 

overføringsledninger vil bli nærmere kartlagt og håndtert i senere fase av prosjektet. 

2.9 Massehåndtering 

Prosjektet er planlagt med massebalanse for å redusere transport av masser inn eller ut av 

området. En del masser er egnet i vegoverbygningen, mens øvrige masser benyttes i fyllinger, 

sideterreng og støyvoller. Eksisterende grusforekomst i Grøndalselv er planlagt benyttet til 

frostsikring og tilslag i asfalt for å redusere uttak av steinmasser. Steinmasser skal tas ut av 
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veglinja for produksjon av singel, pukk og grus, og skal brukes til forsterkning og bærelag. Egnede 

masser av vegetasjonsdekke/jord og myr/humus benyttes som jordlag i sideterreng.  

Det anlegges ikke egne områder for masselagring av urene masser. Eventuelle forekomster vil 

transporteres til egne håndteringsområder utenfor planområdet.  

Rene overskuddsmasser, herunder sprengstein, internt i området skal deponeres i permanente 

massedeponier. Områdene skal arronderes og tilpasses landskapets karakter og tilgrensende 

terreng. Arealer skal istandsettes med naturlig revegetering, det vi si med tilbakelegging av 

toppmasser fra stedet, og vil over tid gli naturlig inn i landskapet.  

Deponiene er planlagt på følgende steder: 

• Tettmoen ved profil 800 (ca. 50 000 m3) 

 

Figur 2-22: Viser utstrekning av deponiet (grønt) ved Tettmoen (profil 800). (Kilde: Sweco Norge AS) 

 

Figur 2-23: Prinsipp for terrengforming av deponiet ved Tettmoen (profil 800). (Kilde: Sweco Norge AS) 

• Nord for Fjerdingelva ved profil 2350 

Deponiet er regulert i gjeldende reguleringsplan (2018), og benyttes av byggeprosjektet ved 

Fjerdingelv. Det er ikke tenkt brukt som deponi ved bygging av E6 videre nordover, men blir 

motfylling til planlagt E6. Deponiet er derfor inkludert i reguleringsplanen, med tilsvarende føringer, 

da gjeldende reguleringsplan fra 2018 skal oppheves. I planbeskrivelsen s. 46 står det følgende 

om deponiet: 
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Figur 2-24: Utklipp fra planbeskrivelsen (s. 46) til gjeldende reguleringsplan (2018) om deponi nord for Fjerdingelv. 

(Kilde: Statens vegvesen) 

• Sør for Åsmulen ved profil 2900 (ca. 14 000 m3) 

 
Figur 2-25: Viser utstrekning av deponiet (oransje) sør for Åsmulen (profil 2900). (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Figur 2-26: Prinsipp for terrengforming av deponiet sør for Åsmulen (profil 2900). (Kilde: Sweco Norge AS) 

2.10 Anleggsgjennomføring 

Anleggsgjennomføringen omfatter i hovedtrekk følgende aktiviteter: 

Forberedende arbeider: Fjerning og mellomlagring av vegetasjon og matjord i anleggsområdet. 

Etablering av anleggs- og adkomstveger, rydding/etablering av riggområder og områder for 

permanent masselagring, omlegging av infrastruktur, trafikksikkerhetstiltak, riving av innløst 

bebyggelse, forsvarlig sikring av områdene m.m. 

Grunnarbeider: Graving, sprengning, massetransport (internt i området), fundamentering, spunting, 

grunnforsterkning, etablering av motfyllinger m.m. 

Konstruksjoner og infrastruktur: Vegbygging, VA- og drenering, konstruksjoner. 

Etterarbeid: Innenfor arealer som berøres i anleggsfasen skal mest mulig opprinnelig vegetasjon 

reetableres. Ved terrenginngrep som ikke er reversible skal det gjennomføres tiltak som minimerer 

den negative virkningen av inngrepet. Områdene skal tilbakeføres til nåværende bruk eller 

tilrettelegges for fremtidig bruk, innen ett år etter at anleggsarbeidet er avsluttet. 

Anleggsfasen er planlagt fra april 2022 til mars 2024 for strekningen Fjerdingen-Grøndalselv. 

Grøndalselvbru og en strekning på ca. 500 m nord for Grøndalselvbrua (Namsskogan) er en del av 

planområdet, men skal utføres i en egen byggekontrakt i byggetrinn to.  

Midlertidig bygge- og anleggsområde 

Anleggsgjennomføringen skal enten foregå innenfor samferdselsanlegget eller i det midlertidige 

bygge- og anleggsområdet. Det midlertidige bygge- og anleggsområdet er avgrensede arealer som 

det kan bli behov for ved gjennomføringen av samferdselsanlegget. Avgrensningen er tilpasset 

stedlige forhold og verdier som ikke skal berøres. Det midlertidige bygge- og anleggsområdet 

tillates benyttet til virksomhet som er nødvendig for gjennomføring av veganlegget.  

Enkelte aktiviteter er fastsatt i egnede områder med tanke på aktivitetens egenskaper og 

virkninger: 

• Anleggskontor ved Åsmulen (ved profil 4600) 

• Knuseverk sør for Austbekken (ved profil 5300) og sør for Granmo (ved profil 8700) 

• Asfaltverk ved Grøndalselv (ved profil 10500) 

Anleggstrafikken skal foregå på anleggsveger som etableres parallelt med veglinja. På den måten 

reduseres transportbehovet og maskinenes kapasitet kan utnyttes maksimalt. Trafikale 
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konsekvenser på eksisterende vegnett blir begrenset siden veglinjen er planlagt utenom dagens 

E6 på det meste av strekningen. Stedvis og i perioder vil det være behov for omlegging av veg, 

manuell dirigering og lysregulering. Anleggsarbeidets påvirkning på ytre miljø omfattes av YM-plan 

og er omtalt i kapittel 9.4. 

 

3 Tiltakets virkninger for miljø og samfunn 

I dette kapittelet redegjøres det for tiltakets virkninger for dagens arealbruk, ressurser og verdier i 

og i nærheten av planområdet. For å redusere de negative virkningene av tiltaket foreslås 

skadereduserende tiltak. Slike tiltak er enten sikret gjennomført med planbestemmelse eller 

anbefalinger som kan følges opp i byggefasen.  

Planprogrammet definerer fagtemaene og «nivået» vurderingene av virkninger skal ha. 

Fagtemaene omtales enten i dette kapittelet eller i tiltaksbeskrivelsen (kapittel 2). Kapittel 4 gir en 

samlet vurdering av tiltakets virkninger og gir en anbefaling for gjennomføring. 

 

Figur 3-1: Viser en oversikt over fagtemaer som inngår i vurdering av tiltakets virkning. Samlet vurdering og anbefaling 

gis i kapittel 4. 

Et avvik fra planprogrammet gjelder budsjettvirkninger for det offentlige, jf. planprogrammet kapittel 

6.3.2. Det er ikke utført kostnadsberegninger som grunnlag for budsjettvirkninger, da prosjektet 

utføres som en totalentreprise og gjennomføringen av prosjektet er priset av entreprenøren. 

Temaet lokale og regionale ringvirkninger er omtalt i fagtemaet veg- og trafikkforhold og vedlegg 

13 - Trafikksikkerhetsnotat. 
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3.1 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

Behovet for konsekvensutredning er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-06-

21-854). Krav om konsekvensutredning blir utløst av at planen omfattes av § 8 a) reguleringsplaner 

for tiltak i vedlegg II. Vedlegg II nr. 10 e) i. omfatter bygging av veger. Videre er det vurdert at 

planen kan gi vesentlige virkninger for miljø eller samfunn etter § 10 for fagtemaet naturmangfold.  

Naturmangfold som kan bli påvirket gjelder både naturtyper, artsmangfold, 

barrierevirkning/fragmentering av helhetlig miljø og påvirkning på vannmiljø med myrområder, 

grunnvann og vannhusholdning. Konsekvensutredning av naturmangfold følger planbeskrivelsen 

som eget vedlegg. En oppsummering av konsekvensutredningen fremgår av kapittel 3.6.   

3.2 Veg- og trafikkforhold 

Dagens situasjon 

Standarden på dagens E6 gjennom Grong og Namsskogan varierer og er stedvis svært dårlig. 

Vegbredden er ca. 7 meter, med ca. 3 meter kjørefelt og 0,5 meter skulder i hver retning. 

Strekningen Fjerdingen - Grøndalselv kjennetegnes av store standardsprang med svært 

varierende horisontalkurvatur (partier med krappe kurver) og stedvis svært dårlig vertikalkurvatur 

ved passering av bekker og søkk i terrenget. Vegens bæreevne har svake partier, strekningen er 

ulykkesbelastet og vegen har flere kryss og avkjørsler.  

Øvrig vegnett i området består av: 

- Fylkesveg 764 mellom togstasjonen på Lassemoen (Lassemovegen mot vest) og 

Skorovatn (Grøndalsvegen mot øst). 

- Private veger 

- Driftsveger i landbruket. 

 

Strekningen på E6 har en gjennomsnittlig årlig døgntrafikk (ÅDT) på 1700 kjøretøy i 2021.  

Trafikkmengden er ujevnt fordelt gjennom året. Sommertrafikken kan være over 3000 kjøretøy pr. 

døgn, mens vinterstid kan døgntrafikken være under 1000 kjøretøy. Andelen med lange (tunge) 

kjøretøy er på 36 %, og er stabil hele året. Trafikkmengden på lokalvegnettet er lav med 250 ÅDT 

for fv. 764 Grøndalsvegen og 100 ÅDT for fv. 764 Lassemovegen.  

Fremskrevet trafikkmengde på E6 for år 2042 er en ÅDT på 2500 kjøretøy, der andelen lange 

(tunge) kjøretøy er 32 %. Trafikken på lokalvegnettet er så liten at det ikke beregnes fremtidig 

trafikk for disse. Fremskrevet trafikk ligger til grunn for beregninger av bl.a. støy og 

klimagassutslipp. 
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Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende langs E6, men myke trafikanter bruker 

vegskulderen/vegbanen. Dette er situasjonen langs størstedelen av strekningen Grong-Nordland 

grense, med unntak av tettstedene Gring, Harran, Trones og Namsskogan. Det foreligger ingen 

registreringer av antall myke trafikanter i planområdet, men sommerstid er det noen sykkelturister 

på gjennomreise. Ved Grøndalselv er det en liten gangveg på vestsiden av E6 til busslommen i 

krysset mellom E6 og fv. 764 Lassemovegen. 

Ved Grøndalselv er det skiltet to kollektivholdeplasser på E6. Det er relativt lite kollektivtransport i 

området. En daglig bussrute (AtB) på E6 korresponderer med en bussrute mellom Skorovatn-

Lassemoen stasjon-Namsskogan.  

Politiregistrerte ulykker med personskade i perioden 2000-2018, viser at det har skjedd 22 

trafikkulykker med i alt 34 skadde eller drepte. En stor andel er utforkjøringsulykker med ett 

kjøretøy involvert, men det er også flere møteulykker og påkjøringer bakfra. Flere av ulykkene har 

skjedd i svingene nord for Fjerdingelvbrua.  

Virkninger av tiltaket 

Mellom Fjerdingen-Grøndalselv er veglengden redusert med ca. 450 meter sammenliknet med 

dagens E6, ved forbedret linjeføring (både horisontal- og vertikalkurvatur). Dette gir en god og 

effektiv veglinje som reduserer reisetiden og forbedrer fremkommeligheten, spesielt for 

langtransporten. Vegens sideterreng er utformet med tanke på trafikksikkerhet. Prinsippet med 

slake skråninger (1:4) og minst mulig rekkverk gir et tilgivende sideterreng. Det betyr at i en 

utforkjøring vil kjøretøyet kunne stoppe uten å treffe farlige hindringer. Dette gir kraftig reduksjon 

av skadeomfang på både mennesker og kjøretøy. Sideterrenget gir god plass for snølagring. 

Vegen er planlagt på fylling/høyt i terrenget, slik at snø lettere blåser av og kantrydding av 

sideterrenget forenkles. Dette bidrar til god oversikt over vegens omgivelser og reduserer risiko for 

viltpåkjørsler.  

Forbedret linjeføring og planlagt fartsgrense med 90 km/t vil gi økt hastighet på E6. Dette medfører 

større skadeomfang ved eventuelle møteulykker og viltpåkjørsler. Det er viktig at vegetasjon i 

siktområder og i sikkerhetssonen ryddes. 

Gående og syklende må fremdeles benytte hovedvegen. Bedre kurvatur vil bedre sikten slik at 

myke trafikanter kan bli lettere å se. Vegen og vegskuldrene blir bredere sammenliknet med 

dagens E6 og vil totalt sett gi bedre forhold for gående og syklende langs strekningen, også med 

fartsgrense 90 km/t.  

Antall avkjørsler til bolig og landbruksdrift er kraftig redusert sammenliknet med dagens E6. Dette 

gjelder spesielt boligavkjørsler. Noen avkjørsler er samlet, mens andre fjernes fordi bebyggelsen 

skal rives. Landbruksavkjørslene er hovedsakelig knyttet til skogsdrift og har lav frekvens. Få 

avkjørsler og kryss gir god fremkommelighet og reduserer risikoen for trafikkulykker. Ny 

kryssløsning for fv. 764 vil gi et langt enklere trafikkbilde enn i dagens situasjon.  

Nye kollektivholdeplasser gir et mer oversiktlig trafikkbilde og ivaretar trafikksikkerhet ved at 

kryssing av E6 begrenses. Kort avstand til bolig ved holdeplassen på Heimly er positivt.  

Forbikjøringsstrekningene tilrettelegger for trafikkflyt ved at saktegående kjøretøy kan passeres, 

selv om det øker faren for alvorlige møteulykker ved feilvurderinger av farten på motgående 

kjøretøy. Stopplommene langs strekningen er plassert på oversiktlige steder med god sikt, og 

bidrar til aktsomme sjåfører. 

For ytterligere informasjon om temaet henvises det til vedlegg 13 – Trafikksikkerhetsnotat.  
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3.3 Støyforhold 

Dagens situasjon 

Det er gjort støyberegninger av dagens E6 (0-alternativet) med trafikkprognoser for fremtidig E6. 

Ved flere boliger og gårdstun er det kort avstand til E6. 35 boliger har beregnet støynivå på fasade 

over grenseverdien på 55 dBA. Alle boligene ligger uskjermet langs vegen, og det er omtrent ingen 

støytiltak langs dagens strekning.  

Virkninger av tiltaket 

Ny veg vil få bedre standard, høyere hastighet, og gå delvis i urørt terreng. Det er beregnet 

støynivå på fasaden på alle boligene langs planlagt E6 og laget støysonekart i 1,5 meters høyde 

over terreng langs strekningen. Antall støyutsatte boliger reduseres betydelig. 

Ved 11 bygninger, 10 eneboliger og et vandre-/feriehjem (med beregnet støynivå på fasade over 

55 dBA etter skjermingstiltak), gir ikke skjermingstiltakene langs vegen (støyskjermer og støyvoll) 

tilstrekkelig skjerming av utendørs oppholdsareal og fasade. Disse boligene må befares og 

beregnes for innendørs støynivå, og vurderes for fasadetiltak i senere fase av prosjektet.  

For mer informasjon og detaljer knyttet til hver eiendom vises det til vedlegg 11 – Støyutredning. 

3.4 Luftforurensning 

Luftforurensning og utslipp anses ikke som nødvendig å utrede da det er spredt bosetting, liten 

trafikkmengde, og ingen andre forurensningskilder på strekningen. 

3.5 Klimagassbudsjett 

Det er utarbeidet et klimagassbudsjett som viser forventet klimagassutslipp fra 

samferdselsanleggets livsløpsfaser og fra arealbeslag, jf. vedlegg 12. Totalt utslipp er 48 830 tonn 

CO2e. Grøndalselv bru er ikke medtatt i budsjettet. 

Tabell 3-1: Klimagassutslipp per livsløpsfase (Kilde: Sweco Norge AS). 
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Fordeling av klimagassutslipp fra materialproduksjon (A1-A4) og utbygging (A5) fordeler seg som 

følger: 

 

Figur 3-2: Asfalt utgjør 45 % og anleggsmaskineri utgjør 33 % av livsløpsfase A1-A5.  (Kilde: Sweco Norge AS). 

 

For utslipp knyttet til drift og vedlikehold (B4-B5), utgjør asfalt 68 % av utslippene, mens 

anleggsmaskineri utgjør 21 %. Utslipp knyttet til arealbeslag utgjør 64 % av det totale 

klimagassutslippet. Av dette utgjør avtaging av vegetasjonsdekke for myr 81 %, mens 

vegetasjonsrydding av skog utgjør 19 %. Klimagassbudsjettet vil bli ytterligere detaljert gjennom 

prosjekterings- og utførelsesfasen, bl.a. skal konsekvenser av redusert karbonlager over/under 

bakken som følge av arealbruksendringer utredes nærmere.  

Et skadereduserende tiltak for å redusere utslipp er planting i sikkerhetssonen langs dagens E6. 

Ytterligere tiltak skal vurderes i senere fase, bl.a. tiltak for å redusere utslipp fra asfalt og 

anleggsmaskineri. 

3.6 Naturmangfold 

Fagtemaet naturmangfold er konsekvensutredet med formål om å frembringe kunnskap om 
temaets verdier i plan- og influensområdet og belyse hvordan samferdselsanlegget kan påvirke 
disse verdiene. Konsekvensutredningen er vedlegg 14 til planbeskrivelsen. 
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Dagens situasjon 

Naturtyper og vegetasjon 

Det er registrert 11 naturtyper (NM1-10) i planområdet og flere av de er rødlista naturtyper. Det er 

ingen av naturtypene i planområdet som regnes som utvalgte naturtyper.   

 

NM Lokalitet/områdenavn Naturtype Rødlistekategori 

1 Tettmoen sør 1 Gammel granskog med liggende død ved  

2 Tettmoen nord 1 Høgstaudegranskog Nær trua (NT) 

3 Storholmen nord 2 Gammel granskog med eldre trær  

4 Oppkastmyra 1 og 2 Øyblandingsmyr Nær trua (NT) 

5 Grovmyra nord 1 Øyblandingsmyr Nær trua (NT) 

6 Oladalsbekken 1 Høgstaudegranskog Nær trua (NT) 

7 Oladalsbekken 3 Rik, åpen jordvannsmyr Nær trua (NT) 

8 Oladalsbekken 4 Boreal regnskog Sårbar (VU) 

9 Heimly sør Flommarkskog Sårbar (VU) 

10 Åsmuldalen Leirravine Sårbar (VU) 

 

Det er registrert to fremmede plantearter i planområdet; hagelupin (rødlistekategori SE – svært høy 

risiko) og kjempeslirekne (SE). Hagelupin er registrert flere steder langs dagens E6 og sideveger 

nord i planområdet. Kjempeslirekne er registrert i forbindelse med en hage. Ytterligere forekomster 

Figur 3-3: Viser lokasjon av de registrerte naturtypene NM1-10. (Sweco Norge AS)  
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av fremmede plantearter er registrert, men ble ikke gjenfunnet under kartleggingsarbeidet og er 

sannsynligvis bekjempet.   

Fugl 

Plan- og influensområdet omfatter habitater som kan være tilholdssted for en variert fuglefauna; 

NM11 – Skog, NM12 – Myr, NM13 – Vassdrag og NM14 – Dyrka mark. I Namsen er det registrert 

flere funksjonsområder for fugl, blant annet hekkeområder for kanadagås (SE), andefugl og 

gråhegre. Namsen er også viktige beiteområder for sangsvane og smålom, og et funksjonsområde 

for vade-, måke og alkefugl i sørvestre del. Det er registrert flere rødlista fuglearter i plan- og 

influensområdet. Viper (rødlistekategori EN – sterkt truet) benytter områdene som rasteplass under 

trekket, og er også registrert hekkende på dyrka mark ved Fjerdingen og Åsmulen. Sandsvale (NT) 

er registrert hekkende ved utløpet av Fjerdingen. Snøspurv (VU) er tidligere registrert i 

planområdet, men trolig i forbindelse med trekk. En kan også forvente at det hekker gulspurv (NT) 

ved områdene med dyrka mark, selv om det ikke finnes tidligere registreringer av arten. 

Hjortevilt og annet dyreliv 

Det er registrert et større beiteområde for elg i sørlig del av plan- og influensområdet (NM15), og 

en trekkveg krysser dagens og planlagt E6. Deler av planområdet inngår i forvaltningsområder for 

både gaupe (EN), jerv (EN) og bjørn (EN), NM16. Forvaltningsområdet for gaupe grenser mot 

vestsiden av dagens E6. Forvaltningsområdene for bjørn og jerv grenser mot østsiden av dagens 

E6, og dekker planområdet. Det er registrert rødrev, hare (NT) og mår utenfor planområdet, og det 

er grunn til å tro at disse artene forekommer i planområdet. Nord for planområdet er det registrert 

oter (VU) som også kan forekomme nær de større vassdragene i planområdet. Et leveområde for 

bever er registrert i Namsens influensområde. 

 

 

Figur 3-4: Viser registrerte funksjonsområder for hjortevilt i plan- og influensområdet. (Kilde: Sweco Norge AS) 
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Akvatisk naturmangfold 

Tre større vannforekomster blir berørt av tiltaket; NM 17 - Namsen, NM18 - Grøndalselva og NM19 

- Austbekken. I Namsen er det registrert småblank og elvemusling (VU) langs denne strekningen, 

mens det i Grøndalselva kun er registrert småblank. Det er ikke gjort funn av hverken småblank 

eller elvemusling i Austbekken. Namsen er tildelt svært god økologisk tilstand, mens Grøndalselva 

er tildelt svært dårlig tilstand basert på lave fangster av ørret. Dette kommer trolig av at elva 

tidligere er forurenset av gruvedrift ved Skorovatn. Austbekken er inkludert i en vannlokalitet med 

flere sidebekker til Namsen, som er tildelt god økologisk tilstand. Basert på undersøkelser i 

Austbekken alene, bør økologisk tilstand for bekken isolert sett være minst god. 

Geosteder 

Det er registrert et geosted NM20, kalt Trones, helt i nordenden av planområdet. Området 

representerer vår geologiske arv, men det er grovt avgrenset og knyttet usikkerhet til hvor de 

viktigste verdiene ligger. Området er ikke vernet, men fremgår av et tidligere verneforslag.  

Virkninger av tiltaket 

Flere av naturtypene innenfor influensområdet blir i liten grad påvirket av samferdselsanlegget. 

Dette gjelder naturtypene NM4 – Oppgastmyra 1 og 2 og NM5 – Grovmyra nord 1. Andre 

naturområder vil bli sterkt forringet av tiltaket. Dette gjelder naturtypene NM1 – Tettmoen sør 1, 

NM2 – Tettmoen nord 1 og naturtypene NM 7 – Oladalsbekken 3 og NM8 – Oladalsbekken 4. 

For hjortevilt vil planlagt E6 forringe deler av beiteområdene for elg og rådyr. Sammen med dagens 

E6 vil samferdselsanlegget føre til økt arealbeslag og fragmentering av beiteområdet for elg. 

Samferdselsanlegget vil også legge beslag på areal som benyttes av andre pattedyr, men er å 

anse som lite i forhold til tilgjengelige leveområder. For store rovdyr vil tiltaket forringe areal i 

ytterkant av forvaltningsområdene, som trolig er lite i bruk i utgangspunktet. Funksjonsområdet for 

bever blir ikke berørt. 

Namsen blir ikke direkte berørt av planlagt E6. Det kan likevel forekomme episoder med avrenning 

fra sidevassdragene under anleggsarbeidet, uten at dette vil gi varig påvirkning på 

vannforekomsten. Grøndalselva vil bli påvirket under oppføring av brufundament i elven og utfylling 

på sørsiden av elva. Tiltaket vil forringe områder som i hovedsak er lite verdifulle for fisk og 

oppvandringsmuligheter for ørret og småblank vil ikke bli påvirket. Ved Austbekken bru kan det 

forekomme avrenning av løsmasser. En del av et sideløp til Austbekken (omtrent 30-40 meter) skal 

legges om. 

I konsekvensutredningen er de ulike delområdene NM1-20 vurdert med en konsekvensgrad, 

basert på en gitt verdi og grad av påvirkning, jf. Tabell 3-2.  
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Tabell 3-2: Oppsummert verdi, påvirkning og konsekvensgrad for de ulike delområdene. 

Nr Delområde Verdi Påvirkning Konsekvensgrad 

NM1 Tettmoen sør 1 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 

NM2 Tettmoen nord 1 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 

NM3 Storholmen nord 2 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM4 Oppkastmyra 1 & 2 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM5 Grovmyra nord 1 Stor Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM6 Oladalbekken 1 Middels Forringet Betydelig miljøskade (- -) 

NM7 Oladalbekken 3 Middels Sterkt forringet Betydelig miljøskade (- -) 

NM8 Oladalbekken 4 Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 

NM9 Heimly sør Stor Sterkt forringet Alvorlig miljøskade (- - -) 

NM10 
Ravine 

Svært stor 
Ubetydelig 
endring 

Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM11 Skog - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM12 Myr - fugl Noe Noe forringet Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM13 
Vassdrag - fugl 

Middels 
Ubetydelig 
endring 

Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM14 
Dyrka mark - fugl 

Svært stor 
Ubetydelig 
endring 

Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM15 Hjortevilt Middels Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM16 
Øvrige pattedyr 

Middels 
Ubetydelig 
endring til Noe 
forringet 

Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM17 
Namsen 

Svært stor 
Ubetydelig 
endring 

Ingen/ubetydelig miljøskade (0) 

NM18 Grøndalselva Svært stor Noe forringet Betydelig miljøskade (- -) 

NM19 Austbekken Noe Noe forringet Noe miljøskade (-) 

NM20 
Geosted – Trones 

Noe 
Ubetydelig 
endring til Noe 
forringet 

Ubetydelig til noe miljøskade 
(0/-) 

Samlet vurdering av konsekvens naturmangfold: Stor negativ konsekvens 

 

Flest av delområdene får lav konsekvensgrad med ingen/ubetydelig endring (0) eller noe 

miljøskade (-). Av de viktige naturtypene vil fire delområder kunne få betydelig miljøskade (- -), 

mens NM 1-Tettmoen sør 1, NM8-Oladalbekken 4 og NM9-Heimly sør får den høyeste 

konsekvensgraden, alvorlig miljøskade (- - -). Dette er viktige, rødlista naturtyper med verdi for 

både plante og dyreliv. Av vannforekomstene er det Grøndalselva som får den største 

konsekvensgraden, betydelig miljøskade (- -), da bruløsningen vil føre til direkte arealbeslag på 

leveområder for småblank. 

Samlet konsekvens for naturmangfold bli stor negativ konsekvens. Dette fremgår av at det er flere 

alvorlige konfliktpunkter og at flere delområder har konsekvensgrad alvorlig miljøskade (- - -).   

Konsekvenser i anleggsfasen 

I anleggsfasen vil det være en del aktivitet og tiltak som kan gi midlertidig påvirkning og 

konsekvenser på de naturverdier som er registrert. Økt støy og menneskelig aktivitet vil gi 

forstyrrelser på vilt, inkludert fugl, som gjør at de unngår trekkvegene og leveområdene de 

vanligvis benytter. Aktiviteten forventes å ta seg opp igjen til normalt når anleggsperioden er ferdig.  

En del skog og andre arealer med vegetasjon vil bli midlertidig berørt. Vegetasjonen vil reetableres 

gjennom naturlig revegetering, men det forventes å ta tid (fra et par år til ti-år) før de har samme 
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funksjon som i dag. Gravearbeider og annen anleggsvirksomhet kan føre til spredning av 

fremmede, skadelige plantearter. Planområdet har viktige naturtyper hvor en eventuell spredning 

av fremmede arter kan ødelegge stedegent verdifullt biologisk mangfold. Det er alltid en risiko for 

at det finnes frø eller plantedeler av fremmede plantearter ved tilførsel av masser. Det vil 

utarbeides en tiltaksplan med risikovurdering av forekomster, samt tiltak for å minimere risiko for 

spredning av fremmede arter.  

Planlagt E6 vil krysse to vassdrag, Grøndalselva og Austbekken. I begge vannforekomstene skal 

det etableres ny bru, og det vil trolig forekomme noe avrenning fra arbeid spesielt knyttet til 

etablering av fylling, støtteelement i elva, samt bearbeiding av masser. Dette kan føre til en del 

avrenning av finspartiklet sedimenter, som avsettes andre steder i vassdraget, og som kan tette 

igjen hulrom og gyteområder. Utslipp av og søl fra maskiner og kjøretøy, høy pH fra 

betongarbeider og nitrogen fra eventuelt uomsatt sprengstoff, er andre potensielle typer 

forurensing som kan ha påvirkning på akvatisk liv i vassdragene.  

Skadereduserende tiltak 

Det er flere skadereduserende tiltak som er innarbeidet i planene, enten som grunnlag for 

prosjekteringen eller innspill underveis i planprosessen. Listen nedenfor gjelder tiltak for 

anleggsarbeidet. Tiltakene er innarbeidet som planbestemmelser eller følges opp i senere fase av 

prosjektet. 

Støyende anleggsarbeid: Støyende anleggsarbeid bør, så langt som mulig, gjennomføres utenfor 

yngle- og hekkeperiode for vilt og fugl. Hvis dette ikke er mulig, bør støyende anleggsarbeid legges 

lengst vekk fra funksjonsområdene for vilt og fugl, så fremt dette er gjennomførbart. 

Vannovervåkning: Det bør utarbeides et overvåkningsprogram for vannkvalitet. Dette kan bestå av 

automatiske loggere i de største vassdragene, slik at det er mulig å kontinuerlig overvåke 

avrenning. Vannprøvetaking bør også gjennomføres månedlig for å overvåke avrenning med 

potensiell forurensning.  

Håndtering av overvann i anleggsfase: Overvann oppstrøms anleggsområder vil så langt det lar 

seg gjøre avskjæres fra anleggsområder, slik at blanding av upåvirket vann reduseres til et 

minimum. Som tiltak mot olje- og drivstoff-søl skal det lagres absorpsjonsmateriale i 

anleggsmaskinene samt at lensepumper skal ligge i beredskap ved riggene. Samtidig skal det 

etableres gode varslingsrutiner. På steder hvor det vil bli ekstra avrenning til vassdrag, skal det 

etableres sedimentasjonsbassenger. Ifølge Statens vegvesens håndbok 200 om vegbygging er det 

ikke behov for rensetiltak av overvann i driftsfasen på veger med lavere ÅDT enn 3000. Strekning 

E6 Fjerdingen - Grøndalselv har ÅDT på 1700. 

Tilpassing for viltkryssing: Det er registrert en trekkveg for elg som krysser planlagt E6, ved 

Åssveet nordre del av planområdet. Det må være naturlig bunnsubstrat og vegetasjon i dette 

området. For at hjortevilt skal få oversikt over farer kan det ikke være for tett vegetasjon.   
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3.7 Landskapsbilde 

Dagens situasjon 

Landskapets hovedform er en markert U-dal, som varierer i bredde. I dalbunnen renner elva 

Namsen som et viktig formdannende element i landskapet. Gran- og blandingsskogen står tett 

mellom mindre, åpne områder med myr og dyrka mark. Landskapets hovedpreg i planområdet er 

at det ligger innenfor en flat dalbunn, med flate myrer og landbruksarealer. Mellom disse arealene 

domineres vegetasjonsbildet av skog og terrenget er mer småkupert. Store deler av myrområdene 

er drenert for å legge til rette for skogsdrift.  

Sør for Fjerdingelva er det hovedsakelig skog langs E6. Nord for elva blir landskapsbildet mer 

variert med åpne myrområder og synlig bebyggelse langs vegen. Noe av bebyggelsen står tett 

inntil dagens E6. 

 
Figur 3-5: Store deler av strekningen går gjennom skog, men landskapsrommet åpner seg opp ved myrområder og ved 

dyrka mark. (Kilde: Sweco Norge AS) 

Planområdet ligger i et langt og smalt landskapsrom, avgrenset av åser på begge sider. Høy skog, 

tett på vegen gjør at åsene kun oppleves på kortere strekninger, så hovedsakelig oppleves 

landskapsrommet som mindre, smale rom, avgrenset av skogen som står inntil vegen. Det er 

ryddet vegetasjon i et ca. 10 meters bredt belte på begge sider av vegen (sikkerhetssone). 

Vegrommet er forholdsvis bredt, men dagens E6 glir godt inn i landskapet slik den ligger i 

terrenget. Det er liten til ingen synlighet til planområdet sett fra Namsen, jernbanen og andre veger 

i området.  
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Figur 3-6: Stedvis utsikt mot fjell og åser som avgrenser det overordnede landskapsrommet. (Kilde: Sweco Norge AS). 

 
Figur 3-7: Karakteristisk landskap der vegetasjon består av tett granskog og mer åpen furuskog. Vegetasjon holdes nede 

i sikkerhetssonen. (Kilde: Sweco Norge AS). 

 
Figur 3-8: Brua over Grøndalselv (sett fra nordvest). (Kilde: Sweco Norge AS). 
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Virkninger av tiltaket 

Landskapsbildet endres noe siden vegen blir bredere og skogen ryddes på begge sider i et 

bredere belte enn i dag. På kort sikt vil anleggsbeltet, deponiene og steinuttak på strekningen gi en 

nokså stor endring i landskapsbildet. På lengre sikt, når vegetasjonen gror til, vil 

samferdselsanlegget medføre forholdsvis små endringer og bli godt tilpasset landskapsbildet. 

Siden terrenget i skogsområdene er kupert, vil det bli en del fyllinger og skjæringer mellom 

terrengformene. Terrengtilpasning av fyllinger og massedeponier blir godt tilpasset eksisterende 

terreng. Løsmasseskjæringer og lave bergskjæringer med helning 1:2 – 1:3 skal dekkes med 

vegetasjonsmasser. Større bergskjæringer kan få skjæringshøyde inntil 8-12 meter, men er i så 

stor avstand til eksisterende veg og bebyggelse at både terreng og vegetasjon hindrer eller 

reduserer det meste av innsynet til bergskjæringene. En av bergskjæringene (ved Granmo) ligger 

for nær eksisterende veg til at terreng og vegetasjon har skjermingseffekt, og vil være delvis synlig 

fra dagens E6. Ellers er det lite til ingen innsyn i tiltaksområdet, og landskapstilpasningene gjør at 

områdets lesbarhet og verdier opprettholdes i stor grad.  

 

Figur 3-9: Viser Granmo sett fra sørvest. Planlagt E6 ligger inntil en terrengrygg i ytterkant av myrområdet. Det 

planlegges en stor skjæring langs myra, sør for Granmo. (Kilde: Sweco Norge AS) 

For å unngå unødvendige inngrep skal de midlertidige bygge- og anleggsområdene ikke ryddes for 

skog/vegetasjon før det er endelig avklart om det er behov for å ta dem i bruk. Det skal tas hensyn 

til kantvegetasjon langs bekker og myr, slik at minst mulig fjernes. Sideterreng skal fortrinnsvis 

revegeteres ved tilbakeføring av vekstmasser fra anlegget, men det betinger at det er god frøbank i 

de øvre jordmassene. Dersom det ikke er tilfredsstillende kvalitet eller mengde jordmasser skal 

arealene tilsåes med stedlig tilpasset gressfrøblanding. Dette skal vurderes nærmere i byggefasen. 

Støytiltak utformes fortrinnsvis som voll. Vollene vil redusere utsikt fra vegen, men er forholdsvis 

korte og påvirker ikke kjøreopplevelsen negativt. Vollene reduserer også utsikt fra 

boligeiendommer, men vollene skal gis en god terrengform og revegeteres slik at de blir en naturlig 

del av landskapet.  
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Figur 3-10: Viser planlagt E6 sør for Fjerdingen sett fra sør. Det planlegges en støyvoll for å skjerme bebyggelsen. Vollen 

er skjematisk fremstilt, og vil får en mer naturlig og variert skråningshelning. (Kilde: Sweco Norge AS). 

Støyskjermer skal gis en utforming og ha en materialbruk som er godt tilpasset omgivelsene de er 

plassert i. Detaljering av skjermer gjøres i byggefasen. 

Monotont landskap og kjedelige vegomgivelser kan gjøre en bilist sløv og uoppmerksom. For å 

bryte det monotone kan det gjøres grep, enten med terrengforming eller med installasjoner langs 

vegen, slik det f.eks. er gjort langs rv. 3 gjennom Østerdalen. Dette kan vurderes i senere fase av 

prosjektet. 

For ytterligere informasjon om teamet henvises det til vedlegg 15 – Fagnotat Landskapsbilde. 

3.8 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Dagens situasjon 

Viktige friluftsområder i Grong og Namsskogan kommuner er kartlagt (Naturbasen). Namsen 

(FK00011966) er registrert som et svært viktig friluftsområde på grunn av viktighet for laksefiske. 

Planområdet inngår i et større sammenhengende friluftsområde Tømmeråsfjellet-Grøndalselv-

Nesåfjella-mot Namsen (FK00011956). De viktigste delene av dette friluftsområdet, 

Heimdalshaugen, ligger lengre øst enn planområdet, hvor det er mer tilrettelagt med hytter, sti ol. I 

selve planområdet er det lite tilrettelegginger med tanke på friluftsliv. Det går noen stier ved 

Austbekken og Bekkheim som går videre østover. Disse har lokal verdi.  

For bilister langs E6 er det ingen naturlige stopp på strekningen. Det er ikke tilrettelagt 

rasteplasser, severdigheter eller butikker. 

Utmarksområdene eies av Namdal bruk, som organiserer jakt og fiske. Det er beiteområder og 

trekk for elg, og flere områder brukes til elgjakt. Det er også områder for skogfugljakt, hovedsakelig 

langs østsiden av planområdet (Namndalbruk.no). Det er ikke observert jakttårn og lignende under 

befaring.  

Namsen er kjent for fiske, og hit kommer fiskere fra hele landet. Sideelvene til Namsen, slik som 

Grøndalselv, er kjent for gode forhold for ørretfiske. Austbekken er mindre kjent, med det foregår 

trolig fiske her også.  
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Virkninger av tiltaket 

Siden området er lite brukt til friluftsaktiviteter i dag vil tiltaket få liten konsekvens for temaet. 

Samferdselsanlegget vil føre til noe arealbeslag som kan påvirke jaktområder, men tiltaket unngår 

større fragmentering av leveområder. Jakt kan i stor grad foregå slik som i dag. Der tiltaket skal 

krysse elver vil det gjøres tilpasninger slik at forholdene for fisk og fiske opprettholdes.  

Forstyrrelser på jakt og fiske vil være av midlertidig karakter i anleggsperioden. Støy fra 

anleggsarbeid vil kunne gjøre at vilt unngår området. Jaktmuligheter vil være tilbake til normalt 

etter endt arbeid.  

3.9 Kulturarv 

Dagens situasjon 

I forbindelse med utarbeiding av reguleringsplaner for E6 Fjerdingen-Grøndalselv (2018) og for E6 

Fjerdingen – bruer (2013), gjennomførte Trøndelag fylkeskommune arkeologiske registreringer i 

det aktuelle området.  

Det er ikke kjente automatisk fredete eller samiske kulturminner i planområdet. De forhistoriske 

aktivitetssporene fra nærområdet er hovedsakelig knyttet til jakt og bosetning som går helt tilbake 

til steinalderen. Det er få SEFRAK-registrerte bygninger i nærområdet, og det er ingen bygninger 

med høy verneverdi som er i konflikt med tiltaket. Den eksisterende bebyggelsen fra slutten av 

1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet har en lokalhistorisk verdi. 

Kulturminner fra nyere tid i planområdet er knyttet til historisk ferdsel og skogbruk i Namdalen. 

Tidligere arkeologiske registreringer påviste deler av en eldre veg i område mellom Fjerdingelva og 

Åsmulstormyra og ved Fjerdingelv bru. Nedstrøms for Fjerdingelv bru ble det også påvist gamle 

brukar. Funnene kan trolig knyttes til en eldre kjøreveg mellom Fjerdingen og Aasmulen bygd i 

årene 1887-1889. Vegen inngikk sannsynlig som en del av en ny veg bygget på begynnelsen av 

1900-tallet, som ble til rv. 50, og senere skiftet navnet til E6. Den gamle Grøndalselv bru, bygget i 

1914 som en del av vegen mellom Grong og Vefsn, er også et kulturminne knyttet til historisk 

ferdsel i Namdalen. Alle disse funnene har en lokalhistorisk verdi.  

 
Figur 3-11. Oversiktsbilde over den gamle vegen påvist nord for Fjerdingelva. (Kilde: Statens vegvesen) 
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I forbindelse med skognæringen var det bygget flere skogstuer i Namdalens skogdistrikt. Det 

finnes ingen fullstendig oversikt over alle skogstuene, men det finnes opplysninger om en skogstue 

ved Svartmyrfossen på Fjerdingen, fem på Åsmulen og én på Kjelmoen (Hestmyrstua). De fleste 

skogstuene er borte, men det er mulig at det finnes flere uregistrerte spor etter slike bygninger i 

planområdet. 

 
Figur 3-12. Skogstue ved Tufte i Grong. Kilde: Skogrike 

Namdal, bind 1. 

 
Figur 3-13. Skogstue fra 1912 med stall I første etasje. 

Kilde: Skogrike Namdal, bind 1. 

 

Virkninger av tiltaket 

Tiltaket er ikke i konflikt med kjente automatisk fredete kulturminner. Både Trøndelag 

fylkeskommune og Sametinget har vurdert potensial for nye funn av kulturminner i det gjeldende 

arealet til å være lavt. Dersom det mot formodning blir gjort funn av mulige ukjente automatisk 

fredete eller samiske kulturminner under gjennomføring av tiltak etter planen, vil arbeidet måtte 

stanses umiddelbart, og kulturminnemyndighetene varsles, jf. § 8.2 i kulturminneloven. 

Sporene etter historisk ferdsel i Namdalen som ble påvist i planområdet er i direkte konflikt med 

tiltaket. Disse har en lokalhistorisk verdi og bør, sett fra faglig ståsted, dokumenteres før 

anleggsarbeidet starter. Det er mulig at det finnes flere spor etter historisk ferdsel i planområdet, 

og disse bør i så fall også registreres og dokumenteres. Gjeldende reguleringsplan (2018) stiller 

imidlertid ikke krav om slik dokumentasjon, og det stilles derfor ikke krav om dette i 

planbestemmelser. 

For ytterligere informasjon om temaet henvises det til vedlegg 16 – Fagnotat Kulturarv.  
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3.10 Naturressurser 

Dagens situasjon 

Reindrift 

Planområdet inngår i reinbeitedistrikt 10 Tjåehkere sijte/Østre Namdal. Reinbeitedistriktet grenser 

til distrikt 11 i vest ved Namsen (NIBIO). Planområdet ligger dermed i ytterkanten av 

reinbeitedistriktet. Beiteområdene grenser i vest mot dagens E6, og benyttes som vinter-, vår- og 

høstbeite. Ett stykke øst (mer enn 600 meter) for planområdet ligger noen trekkleier, flyttområde og 

oppsamlingsområde for tamreinen.  
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Jordbruk 

Det er noen gårdsbruk langs den planlagte vegstrekningen. Ved Østre Fjerdingen, Åsmulen, 

Granmo og Kringelneset er det oppdyrket mark som delvis går inn i planområdet (NIBIO). Det er 

ikke registrert jordkvalitet på oppdyrkede arealer innenfor planområdet. Store deler av planområdet 

blir regnet som dyrkbar mark. Det vil si at områdene kan ha potensiale til å dyrkes opp med tanke 

på terreng og grunnforhold.  

Det er ikke registrert beitelag for utmark, men det forventes at noe utmarksbeite foregår.  
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Skog 

Mye av planområdet preges av skog i produksjon. Området er lett tilgjengelig og har bestander i 

ulik aldersklasse. Boniteten i området varierer, men i stor grad i veksel mellom middels og høy. 

Nært myrer og på bergkoller er boniteten lavere. Mesteparten av skogen eies av en grunneier: 

Namdal bruk. På denne eiendommen er det ikke tilgjengelig arealbruksplan, men nøyaktig 

informasjon om bonitet og aldersklasser. På denne eiendommen er det ikke utført MiS-

registreringer. Ved Fjerdingen, nord for Fjerdingelva, Åsmulen, og Granmo er det utført 

skogplanlegging med MiS-registreringer. Det er ikke registrert MiS-figurer innenfor planområdet 

(NIBIO).  

Mineralressurser  

Elva Namsen har over tid lagt ifra seg større sand- og grusforekomster som går inn i planområdet. 

Åsmulen, Åsveen og Heimly har alle løsmasser av sand og grus, av liten betydning (NGU). 

Ved Åsmulen er det registrert en metall-registrering, med sulfider. Den eventuelle forekomsten er 

ikke befart og verdi er dermed ukjent.   

Andre utmarksressurser 

Det foregår fiske i Grøndalselva og i Namsen. Namdal bruk organiserer en del jakt i området. 

Planområdet inngår i et større område med småviltjakt. Det foregår også elgjakt i området.   

Virkninger av tiltaket 

Reindrift 
Planlagt E6 medfører minimal påvirkning på reindriften, fordi beiteområdene stopper ved dagens 

E6 og det er lite trekk mellom reinbeitedistriktene. Det vil bli noe arealbeslag av beiteområder, men 

av liten betydning. Aktivitet i anleggsfasen kan virke forstyrrende på tamrein om de er i området.  

Jordbruk 

Ved Østre Fjerdingen ligger det noe dyrket mark nært samferdselsanlegget. Siden dagens E6 

benyttes på denne strekningen vil ikke dette bli berørt. Dyrka mark på Granmo og Åsmulen blir 

heller ikke berørt av tiltaket. Ved Kringelneset blir ca. 3,3 daa dyrka mark berørt permanent og 

midlertidig. Områder som er registrert som dyrkbar mark vil berøres i større grad og potensialet for 

oppdyrking vil bli ødelagt. Aktivitet i anleggsfasen vil også berøre dyrka/dyrkbar mark midlertidig og 

kan gi forstyrrelser på beitedyr i nærheten. 

Tabell 3-3: Oversikt som viser omdisponering (daa) av dyrka mark og dyrkbar mark som følge av permanente eller 

midlertidige tiltak. (Kilde: Sweco Norge AS) 

 Dyrka mark Dyrkbar mark 

 Permanent Midlertidig Permanent Midlertidig 

Grong 1,5 4,5 246,7 420,8 

Namsskogan 0 0 11,6 18,1 

Sum 1,5 4,5 258,3 438,9 

 

Skog 

Skogen vil berøres av direkte arealbeslag til samferdselsanlegget. I tillegg vil det fjernes noe skog 

midlertidig for å kunne gjennomføre anlegget. Skogen som fjernes er i alle aldersklasser og 

bonitet. Det er i planfasen vært kontakt med grunneierne for å legge til rette for plassering av inn-

/avkjørsel til skogsbilveger, slik at skogressursen fortsatt vil være tilgjengelig.  
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Mineralressurser  

Deler av løsmasseforekomstene ved Åsmulen, Åsveen og Heimly vil også påvirkes av direkte 

arealbeslag. Dette vil ødelegge for ev. utnytting av disse på et senere tidspunkt. Det er likevel mye 

av forekomstene som ikke blir berørt.  

Andre utmarksressurser 

I og med at planområdet utgjør en mindre del av et større jaktområde antas det ikke å ha stor 

påvirkning på jakt. I selve planområdet vil jaktmulighetene reduseres betraktelig da mye av 

leveområdene for det jaktbare viltet fjernes. I anleggsfasen vil det være en del støy som kan 

skremme viltet, og vil redusere jaktmulighetene i området.  

3.11 Barn og unges interesser 

Dagens situasjon 

Det er ingen kjente registreringer av områder som benyttes av barn og unge i eller i nærheten av 

planområdet (skoler, barnehager, lekeplasser, idrettsplasser ol.). Eksisterende trafikkforhold og 

friluftsområder som angår barn og unge er omtalt i kapittel 3.2 og 3.8. 

Virkninger av tiltaket 

Barn og unges interesser blir i liten grad berørt av tiltaket. Virkningene er først og fremst knyttet til 

trafikksikkerhet ved løsning for gang- og sykkel og kollektivholdeplassene.  

3.12 Forurensning  

Dagens situasjon 

Åsmulen avfallsplass er registrert som et område benyttet til kommunal fylling (i perioden 1972-

1981). Størrelsen anslås å være ca. 5600 m2. Det foreligger ingen data om deponiets innhold av 

miljøgifter og gassgenerering. Det er ikke identifisert grunner for mistanke om forurensning i 

ytterlige deler av planområdet.  

På bakgrunn av geotekniske og geologiske vurderinger er det ikke mistanke om syredannende 

bergarter i området. Overskuddsmasser fra vegskjæring forventes derfor å oppfylle krav til rene 

masser for deponering. 

Miljøtilstanden i Grøndalselv er angitt som svært dårlig (Vann-Nett, NVE), fordi den ble observert 

fisketom i 2012.  Det mistenkes at årsaken er langtidseffekter av tidligere gruvevirksomhet i 

Skrovas Gruber (i drift fra 1953-1984) over 17 km oppstrøms. Det foreligger derimot andre data om 

påvist ørret i elva, jf. vedlegg 14 – Konsekvensutredning Naturmangfold, kap. 4.3.5. Planarbeidet 

har ikke avdekket at det tidligere er gjort kjemiske analyser av sedimentprøver fra den delen av 

Grøndalselv planområdet dekker. Det er heller ikke kjent i hvilken grad forurensede sedimenter 

kan ha blitt fraktet med elva fra det gamle gruveområdet. Det kan dermed ikke utelukkes at 

sedimenter i elva er forurenset innenfor planområdet. 

Det er ikke observert vannførende sprekkesoner i eksisterende skjæring langs dagens E6, og 

risikoen for spredning av forurensning i avrenning fra veg til grunnvann vurderes å være 

uvesentlig.  

Hele planområdet inngår i beskyttelsesområdet for nasjonale laksevassdrag. Dette innebærer at 
fysiske tiltak som i påviselig grad forringer produksjonsmulighetene for fiske eller andre 
ferskvannsorganismer, krever tillatelse fra Statsforvalteren. 
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Virkninger av tiltaket 

Åsmulen avfallsplass blir liggende utenfor planområdet og tiltaket vil ikke medføre terrenginngrep i 

forurenset grunn. Miljøtekniske grunnundersøkelser på land anses ikke å være nødvendig. 

Det er ikke identifisert vesentlig miljørisiko tilknyttet planlagte deponier for overskuddsmasser, 

forutsatt at utfylling i vassdrag unngås. Deponering av rene overskuddsmasser må skje i tråd med 

Miljødirektoratets veileder om mellomlagring og sluttdisponering av jord og steinmasser som ikke 

er forurenset. 

Det er identifisert risiko for vannforurensning i forbindelse med bygging av fundamenter til ny bro 

over Grøndalselv. Eventuelt fysisk inngrep i vassdraget og elvebredden kan føre til mobilisering av 

sedimentene og forurensning i både Grøndalselv og Namsen i form av økt turbiditet/suspendert 

stoff. I tillegg er det identifisert lav, men ikke uvesentlig risiko for kjemisk forurensning i 

sedimentene. Tiltak mot tilslamming i vassdraget vil være aktuelt ved bygging av brufundamenter. 

Nødvendige tiltak vil bli avklart i senere fase av prosjektet. Tiltak i vassdrag må søkes om tillatelse 

etter Forurensningsloven.  

Avrenning fra vegoverflaten kan inneholde forurensning fra dekk- og asfaltslitasje. Dette utgjør 

partikler og mikroplast som kan inneholde tungmetaller og hydrokarboner. Rensetiltak for vann 

som dreneres fra vegoverflate i driftsfasen vil være nødvendig før det slippes ut i elv og bekk, og 

skal inngå i vegens vann- og avløpsplan. Myr har gode egenskaper for å filtrere vann, særlig med 

tanke på partikkelforurensning. Det påpekes at dette innebærer at forurensningen blir liggende 

igjen i myr, mens renere vann drenerer ut av myren. 

For ytterligere informasjon om temaet henvises det til vedlegg 10 – Skrivebordsundersøkelse av 

forurensning. 

3.13 Risiko- og sårbarhet (ROS) 

Det er gjennomført en risiko og sårbarhetsanalyse som har avdekket 7 uønskede hendelser eller 
farer som den planlagte utbyggingen kan være utsatt for eller utsette omgivelsene for. Under følger 
en oppsummering av hver hendelse/fare identifisert med sannsynlighet (venstre kolonne) og 
konsekvens (høyre kolonne). For mer utdypende informasjon henvises det til vedlegg 4.  

 

1. Bygging i og langs eksisterende E6 med trafikkavvikling  

Arbeidstid er planlagt kl. 07-19 i hverdager, E6 

har kontinuerlig trafikk. Dette medfører høy 

sannsynlighet for hendelser. 

Utbygging i eksisterende trasé med trafikken 

som skal passere medfører risiko for både de 

som jobber på anlegget, men også for 

trafikkerende. Kan få store konsekvenser for 

framkommelighet. 

2. Kjøretøy med miljøgiftig innhold 

Stor trafikk langs E6 og stor aktivitet på anlegg. 

Olje og drivstoff i alle biler og maskiner, og en 

del transport av annet miljøgiftig innhold langs 

E6. Sannsynlighet vurderes til middels. 

Uønsket hendelse er vurdert å være velt eller 

utforkjøring av tungt kjøretøy lastet med 

miljøgifter og uhell med oljesøl. Hendelsen kan 

føre til store konsekvenser for miljø ved utslipp i 

elv og for framkommelighet på E6. 
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3. Graving- jord-/leirras eller utglidning  

Grunnundersøkelser viser stort sett gode 

grunnforhold. Sannsynlighet vurderes som lav. 

Kan medføre skader lokalt ved hendelse. 

Hendelser kan påvirke framkommeligheten på 

veger og i anleggsområde. 

4. Steinsprut ved sprenging 

Det blir på enkelte områder mye sprenging, og 

sannsynlighet for steinsprang vurderes til 

middels. 

Kan medføre skader både på mennesker og 

kjøretøy/utstyr ved hendelse. 

5. Utglidninger av høye fyllinger i veg og deponiområder 

Det skal opparbeides to deponi med betydelige 

mengder masse, og vegen legges stedvis på 

høye fyllinger. Sannsynlighet for hendelse 

vurderes til middels. 

Kan medføre skader lokalt ved hendelse. 

Hendelser kan påvirke framkommeligheten på 

veger og i anleggsområde. 

6. Flom 

Sannsynlighet er vurdert med 200-års flom 

som grunnlag, og vurderes som lav. Ny veg 

ligger i hovedsak på samme nivå eller høyere 

enn dagens E6, og strekningen er ikke 

flomutsatt i dag. 

Flom i anleggsperioden kan påvirke arbeid i 

aktuelle områder. Det kan også påvirke 

framkommelighet på eksisterende vegnett. 

7. Forurensning/ødeleggelse av grunnvannsbrønner (drikkevann) i byggefasen 

Sannsynlighet for lekkasjer er vurdert som høy. Små konsekvenser for miljø. Kan medføre 

helseproblemer lokalt ved hendelse. 

Konsekvenser vurderes som små. 

 

4 Samlet vurdering  

I arbeidet med reguleringsplanen har det blitt gjort optimaliseringer og tilpasninger basert på ny 

kunnskap i gjennomførte fagutredninger. Konsekvensutredningen av naturmangfold og 

vurderingen av virkninger for øvrige fagtemaer angir hvilke virkninger tiltaket gir sammenliknet med 

dagens situasjon (0-alternativet). Gjennom hele prosjektet har det vært fokus på å redusere 

berøring med og ta hensyn til viktige verdier, spesielt natur- og myrområder. Vurderingene viser 

imidlertid at noen verdier blir berørt eller går tapt som følge av nytt samferdselsanlegg.  

For naturmangfold gir prosjektet samlet sett stor negativ konsekvens. Dette knytter seg spesielt til 

berøring med viktige, rødlista naturtyper med stor verdi for både plante og dyreliv, og for 

leveområder for småblank i Grøndalselv. Landskapsbildet vil også endres, da tiltaket medfører dels 

utvidet og dels nytt inngrep i landskapet. Med god terrengtilpasning av tiltaket og revegetering etter 

anleggsperioden vil imidlertid ikke endringene bli så store og synlige. Av naturressursene i området 

blir lite dyrka mark omdisponert (1,5 daa), mens dyrkbar mark berøres i større grad (258,3 daa). 

Skog- og mineralressurser berøres av direkte arealbeslag. Historiske spor av ferdsel gjennom 

Namdalen blir berørt, men de har kun lokalhistorisk verdi og er derfor av mindre betydning. 
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Støyforholdene forflytter seg med det planlagte tiltaket og berører delvis andre bolig- og 

fritidseiendommer, men sammenliknet med dagens E6 blir støybelastningen redusert for flere 

boliger.  

Fordelene av tiltaket er hovedsakelig knyttet til vei- og trafikkforhold og dreier seg om forbedret 

fremkommelighet og økt trafikksikkerhet. Dette medfører forbedring for både regional og lokal 

transport. Forbedret vegkurvatur og økt hastighet gir bedre fremkommelighet og kortere reisetid. 

Redusert antall avkjørsler og et hensynsfullt og tilgivende sideterreng bidrar til økt trafikksikkerhet 

og en reduksjon i skadeomfang. Selv om økt hastighet i seg selv kan gi negative konsekvenser, 

tilsier totalbildet at trafikksikkerheten blir mye bedre, sammenliknet med dagens E6.  

Skadereduserende tiltak 

For å redusere negative virkninger av tiltaket er skadereduserende tiltak dels innarbeidet i 

reguleringsplanen og dels forventet fulgt i oppfølgingsplaner i senere fase av prosjektet. Under 

følger en oppsummering av skadereduserende tiltak før/ i anleggsperioden: 

- De midlertidige bygge- og anleggsområdene skal ikke ryddes for skog/vegetasjon før det er 

endelig avklart om det er behov for å ta dem i bruk. Minst mulig kantvegetasjon langs 

bekker og myr skal fjernes. 

- Vegetasjonslag skal tas av og lagres i ranker, og deretter benyttes på sidearealer. 

- Støyende anleggsarbeid bør gjennomføres utenfor yngle- og hekkeperioder for vilt og fugl. 

Terrengbehandling med estetisk god utforming og naturlig revegetering.  

- Overvåkningsprogram for vannkvalitet og månedlig vannprøvetaking i de største 

vassdragene. 

- Overvann oppstrøms anleggsområder skal avskjæres fra anleggsområdene. 

- Tiltak mot olje- og drivstoffsøl skal ivaretas i anleggsperioden.  

- Erosjonssikre bekkeløp og lage nye bekkeløp med naturlig utforming og linjeføring. 

- Etablere tilfredsstillende støytiltak i tråd med fastsatte grenseverdier. 

- Begrense inngrep i og langs vassdrag til områder avsatt til midlertidig bygge- og 

anleggsområde, og sikre områder utenfor med anleggsgjerde.  

- Berøre elvebunnen minst mulig og unngå utslipp av skadelige stoffer og avrenning til 

vassdrag. 

- Sikre regulerte naturverdier mot hogst og andre tiltak. 

Av foreslåtte skadereduserende tiltak i driftsfasen oppsummeres følgende: 

- Ved registrert trekkveg for elg skal det være naturlig bunnsubstrat og vegetasjon, men 

vegetasjonen skal ikke bli for tett. 

- Oppsetting av viltgjerder skal vurderes 5 år etter åpning av vegen. 

Anbefaling 

Oppsummert vektlegges fordelene ved tiltaket knyttet til fremkommelighet og trafikksikkerhet 

tyngre enn de virkningene tiltaket gir for andre verdier, hvor naturmangfold er av særlig betydning. 

Statens vegvesen anbefaler derfor at planlagt E6 realiseres med nødvendige skadereduserende 

tiltak for å redusere de negative virkningene ytterligere  
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5 Alternativer 

Statens vegvesen gjennomfører prosjektet som en totalentreprise. I anskaffelsesprosessen av 

totalentreprenøren var det tre konkurrerende tilbydere (Bertelsen, Tore Løkke og Letnes 

entreprenør AS). Tilbyderne leverte hver sine alternative traséer med tilhørende vurderinger som 

ble evaluert av Statens vegvesen. Letnes entreprenør AS planla E6 med den mest gunstigste 

plasseringen basert på flerfaglige vurderinger. I evalueringen av tilbudet er følgende vektlagt som 

positivt: 

- Slake fyllinger 1:4 innenfor sikkerhetssonen, som minimerer behov for rekkverk. 

- Foreslått utforming av bergskjæringer minimerer behov for rekkverk og reduserer behov for 

ettersyn og vedlikehold av bergskjæringer og sikringsgjerder. 

- Stor andel åpen drenering gir mindre behov for ettersyn og gir samtidig bra snøopplag. 

- Bruløsningen for kryssing av Austbekken gir god sikkerhet mot flom og god passasje for 

vilt. 

- Veglengden er redusert med 345 meter sammenliknet med gjeldende reguleringsplan 

(2018). 

- Løsningen gir både minst terrenginngrep og minst inngrep i myr, sammenliknet med de 

øvrige tilbyderne.  

Planforslaget Statens vegvesen opprinnelig oversendte Grong og Namsskogan kommune til 

behandling forelå i to alternativer. De to alternativene gav ulike løsninger for lokaltrafikken i 

Grøndalselv, med (alternativ A) eller uten (alternativ B) dagens Grøndalselv bru, og påvirket 

føringsbredden for ny bru. Etter politisk førstegangsbehandling ble planforslaget revidert til kun å 

omfatte ett alternativ (B) uten dagens Grøndalselv bru. Under gis en kort redegjørelse for alternativ 

A som er forkastet. 

Alternativ A – Dagens Grøndalselv bru opprettholdes 

I dette alternativet var dagens bru over Grøndalselv opprettholdt. Det gav en adkomstveg med lav 

trafikkmengde som koblet lokaltrafikken, inkludert gående og syklende, på hver side av elva med 

hovedvegnettet. På sørsiden av elva (Grong) gikk adkomstvegen i ny trasé fra fv. 764 

Grøndalsvegen og over dagens bru. Eiendommene sørøst for brua fikk ny, felles avkjørsel fra 

adkomstvegen. På nordsiden av elva (Namsskogan) fulgte adkomstvegen hovedsakelig trasé for 

dagens E6 med to felles avkjørsler til boligfeltet og snuplass i nordenden. Avkjørselen til søndre 

del av boligfeltet var planlagt som i dagens situasjon, mens den nordlige avkjørselen var endret.  

Føringsbredden for ny Grøndalselv bru var 9 meter, hvorav 1,0 meter skulder på hver side. 
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Figur 5-1: Viser alternativ A med planlagt E6 (til venstre), adkomstveg over dagens bru (til høyre) og fv. 764 

Grøndalsvegen (nederst til høyre). (Sweco Norge AS) 

 

6 Planforslaget  

6.1 Planens rettsvirkning og begrensning 

En vedtatt reguleringsplan er bindende for fremtidig arealbruk og bestemmende for hvilken råderett 

over grunnen som er tillatt eller forbudt. Det er plankart og planbestemmelser som gir det juridiske 

grunnlaget for arealbruken i planområdet. 

Planområdet omfatter nødvendig areal for bygging, drift og vedlikehold av planlagt E6, med både 

midlertidig og permanent arealbehov. Varslingsgrensen fra varsel om oppstart omfatter et stort 

område. Planområdet er redusert og tilpasset planens endelige arealbehov. Arealbruken blir 

regulert i flere vertikalnivåer (VN): 

VN2 På grunnen/vannoverflaten 

VN3 Over grunnen (bru) 

Planområdet omfatter ca. 1 200 daa (vertikalnivå 2 – på grunnen) i Grong kommune og ca. 70 daa 

(vertikalnivå 2 – på grunnen) i Namsskogan kommune. 
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6.2 Prinsipper for reguleringsplanen 

Det er lagt til grunn noen prinsipper for utforming av planen knyttet til følgende forhold: 

- Plankartet viser feltkode på arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder. I tillegg 

angis løpenummer for felt med tilhørende planbestemmelse. 

- Planbestemmelser er enten gitt felles for hele planområdet eller til arealformål, 

hensynssoner og bestemmelsesområder. I tillegg er det gitt rekkefølgebestemmelser som 

angir utbyggingsrekkefølgen på spesifiserte deler av tiltaket. 

- Offentlige kjøreveger (o_SKV) er regulert med senterlinje, vegbredde inkl. skulder og 

tilhørende sideareal (o_SVT/o_SVG).  

- Øvrige kjøreveger er regulert med eierform felles (f_SKV) og med vegbredde inkl. skulder. 

- Deler av dagens E6 som skal bli adkomstveger er regulert med dagens vegbredde. 

Sideareal til vegene inngår i det formålet som grenser til vegene. 

- Driftsveger (inkl. skråningsutslag i nye koblinger) er regulert som bestemmelsesområder 

(#2-1) i landbruksformålet (L), med tilhørende bestemmelser om bruk. 

- Driftsavkjørsler og private avkjørsler er regulert med avkjørselspil, mens adkomstveger er 

regulert med utforming. 

- Regulert støyskjerm er benyttet som juridisk linje for både skjerm og voll, og angitt med 

høyde for nødvendig skjermingseffekt. Linjen er tegnet på topp voll. 

- Bruene er regulert med juridisk linje for bru i VN2 og regulert med formål i VN3. 

- Midlertidig anlegg- og riggområder regulerer anleggsarbeidets utstrekning (#1-1 – 1-2) og 

stedsspesifikke aktiviteter (#1-3 – 1-6). 

6.3 Utforming av reguleringsplanen 

Arealformål  

Alt areal innenfor plangrensen dekkes av et arealformål.  
 

Tabell 6-1: Oversikt over regulerte arealformål i plankartet, med en kort beskrivelse av hva arealformålet omfatter og 

hvilke føringer for arealbruken som er gitt i planbestemmelser. Arealstørrelser gjelder VN2. (Kilde: Sweco Norge) 

AREALFORMÅL  
Pbl. § 12-5 nr. 1-6 

Kart-
symbol 

Formål Areal Funksjon 

 
BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

 

Boligbebyggelse 
 

Gjelder boligbebyggelse som skal bestå, i tråd med 
kommuneplanens arealdel. 

 
SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

 

Kjøreveg 
 

Omfatter planlagt E6 og øvrige sideveger, både 
eksisterende og omlagte, inkludert sideareal og 
nødvendige tekniske anlegg/installasjoner. 

 

Fortau 
 

Omfatter etablering av fortau ved 
kollektivholdeplassene.  

BA 

SKV 

SF 
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 Annen veggrunn - 
tekniske anlegg 

 Omfatter nødvendige sideareal, rekkverk og tekniske 
installasjoner på bruene. 

 

Annen veggrunn - 
grøntareal 

 
Omfatter areal til bl.a. grøfter, skråningsutslag, 
stabiliserende tiltak, grøntarealer, støytiltak og 
sikringstiltak for drift og vedlikehold av 
samferdselsanlegget.  

 

Kollektivholdeplass 
 

Gjelder holdeplassene i kryssområdet ved Grøndalselv 
og avkjørsel til Heimly, som skal utformes universelt. 

 

Parkeringsplasser  Gjelder parkeringsplass i kryssområdet ved Grøndalselv 
som skal utformes universelt. 

 
LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (LNFR) 

 

LNFR-areal for 
nødvendige tiltak for 
landbruk og reindrift og 
gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet 
basert på gårdens 
ressursgrunnlag 

 
Omfatter areal på hver side av selve 
samferdselsanlegget langs traséen. Inneholder private 
veger, driftsveger, stier, bebyggelse m.m. som naturlig 
inngår i nødvendige tiltak for landbruksdrift.  

 
BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE  

 

Bruk og vern av sjø og 
vassdrag med tilhørende 
strandsone 

 
Formålet er benyttet på alle vannflater innenfor 
planområdet og kan benyttes til naturområde. Det gis 
konkrete føringer til enkelte felt om utforming for å 
ivareta naturverdier. 

 

Hensynssoner 

Det er en rekke, ulike hensyn som skal ivaretas ved bygging, drift og vedlikehold av 

samferdselsanlegget.  

Tabell 6-2: Oversikt over regulerte hensynssoner i plankartet, med en kort beskrivelse av hva hensynssonen omfatter og 

føringer for bruk eller vern som er gitt i planbestemmelser. (Kilde: Sweco Norge) 

 
HENSYNSSONER  

Pbl. §§ 12-6, 12-7 og 11-8 
 

Kart-
symbol 

Hensynssone Funksjon 

  FARESONE  
 

 

Høyspenningsanlegg Omfatter sone tilknyttet høyspentlinjer hvor alle tiltak 
skal varsles og godkjennes av linjeeier før 
igangsetting. 

 

Bevaring naturmiljø Omfatter naturmiljøer som skal ivaretas for å sikre 
verdifulle naturtyper med restriksjoner av hogst og 
andre tiltak. 

 

SVG 

V 

SPP 

SKH 

L 

H370 
 

H560 
 

SVT 
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Bestemmelsesområder 

Bestemmelsesområdene er avgrensede felt i plankartet merket # med spesifikke føringer for 

arealbruken gitt i planbestemmelsene kapittel 4. 

Tabell 6-3: Oversikt over bestemmelsesområder som er regulert i plankartet, med en kort beskrivelse av hva 

bestemmelsesområdet innebærer. (Kilde Sweco Norge) 

BESTEMMELSESOMRÅDER 
Pbl. §§ 12-7 

Kart- 
symbol 

Felt Funksjon 

  MIDLERTIDIGE BYGGE- OG ANLEGGSOMRÅDER 

 

#1-1 
Midlertidig bygge- 
og anleggsområde 

Gjelder for midlertidig bygge- og anleggsområde på hver side 
av samferdselsanlegget. Områdene er nødvendige for bygging 
og tillates benyttet til riggområder og anleggsdrift. Områdene 
skal tilbakeføres til nåværende bruk eller tilrettelegges for 
fremtidig bruk, og arealer som berøres skal reetableres. 

 

#1-2 
Midlertidig bygge- 
og anleggsområde 
i vann 

Gjelder for midlertidig bygge- og anleggsområde i vann der det 
gis føringer for anleggsarbeid i forbindelse med bruene. 

 

#1-3 
Deponiområde 

Gjelder areal som kan benyttes til permanente deponiområder 
for rene jord- og steinmasser. Planbestemmelser gir føringer for 
sluttbehandling av deponiene. 

 

#1-4 
Asfaltverk 

Gjelder areal som kan benyttes til midlertidig asfaltverk med 
tilhørende virksomhet i anleggsperioden. Planbestemmelser gir 
føringer for tilbakeføring av arealene. 

 

#1-5 
Knuseverk 

Gjelder areal for plassering av midlertidig, mobilt knuseverk. 
Planbestemmelser gir føringer for tilbakeføring av arealene. 

 

#1-5 
Anleggskontor 

Gjelder areal for plassering av midlertidig anleggskontor. 
Planbestemmelser gir føringer for tilbakeføring av arealene. 

  VILKÅR FOR BRUK AV AREALER, BYGNINGER OG ANLEGG 
 

#2-1 
Areal for driftsveg 

Gjelder driftsveger som skal etableres på dagens E6. 

 

#2-2 
Område for 
bekkeomlegging 

Gjelder permanent omlegging av del av Austbekken som følge 
av tiltaket. Gis føringer for omleggingen for å ivareta bekkens 
økologiske funksjon. 
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Juridiske linjer og punktsymboler 

I plankartet er det også regulert ulike forhold med juridiske linjer og punktsymboler. 

Tabell 6-4: Viser en oversikt over juridiske linjer og punktsymboler som er regulert i plankartet, med en kort 

funksjonsbeskrivelse. (Kilde: Sweco Norge) 

 
JURIDISKE LINJER OG PUNKT 

Pbl. §§ 12-5 og 12-7 
 

Kart-
symbol 

Linjer og punkter Funksjon 

 

Bebyggelse som forutsettes fjernet Gjelder bebyggelse som blir berørt av tiltaket og 
som skal rives.  

 

Senterlinje Angir senterlinje for planlagt veg (SKV). 
 

Frisiktlinje Angir "minimumsgrense" for fri sikt i kryss og 
avkjørsler. 

 

Støyskjerm Angir støyvollenes og støyskjermenes 
plassering og høyde. Tillates justert innenfor 
samferdselsformålene.  

 

Bru Angir avgrensning for konstruksjoner av 
bruene. 

 

Stenging av avkjørsel Gir rett til stenging av avkjørsel for driftsveger, 
private eller offentlige veger. 

 

Avkjørsel – både inn og utkjøring Gir rett til avkjørsel til driftsveger, private 
eiendommer mm. 

 

6.4 Eierform 

Arealer i planen som skal være offentlig eiendom har benevnelsen «o_» foran formålet i plankart 

og planbestemmelser. Arealer i planen som skal være felles eiendom har benevnelsen «f_» foran 

formålet. Hvilke eiendommer disse arealene skal være felles for er angitt i planbestemmelsene.  

Samferdselsformålene som er angitt som offentlige, skal sikre Statens vegvesen, fylkeskommune 

eller kommune eiendoms- eller bruksrett for å få gjennomført planen. Areal regulert til offentlig 

formål gir grunneiere rett til innløsning etter plan- og bygningsloven § 15-2.  

6.5 Forholdet til byggesak  

Detaljreguleringen angir plassering, utstrekning, høyder og utforming/materialbruk for det offentlige 

samferdselsanlegget. Dokumentasjonen som foreligger for tiltaket oppfyller kravet om at tiltaket 

skal være «detaljert avklart i gjeldende reguleringsplan etter plan- og bygningsloven», jf. 

byggesaksforskriften (SAK 10) § 4-3, første ledd bokstav a). Forutsatt at reguleringsplanen følges 

vil samferdselsanlegget kunne bygges uten ytterligere byggesaksbehandling. 

6.6 Grunnerverv 

Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger ikke fører 

frem, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse) med hjemmel i 

vegloven § 50 eller plan- og bygningsloven kapittel 16, jf. § 12-4. Ved ekspropriasjon blir 

erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn. 

Grunn som er nødvendig for permanent drift og vedlikehold av samferdselsanlegget, vil bli ervervet 

i egne ervervsprosesser. Midlertidig bygge- og anleggsområde erverves ikke, men skal kunne 
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disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Skader og økonomisk tap som følger av 

midlertidig bruk under anlegget skal erstattes. 

Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra vedtatt plan/planens 

formålsgrenser for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdene i terrenget. Avviket bør ikke 

overskride matrikkellovens skranker for grensejustering. Det er lokal matrikkelmyndighet 

(kommunen) som avgjør om avvik er i tråd med matrikkellovens bestemmelser eller om det må 

søkes om delingstillatelse for å få matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er opp til planmyndigheten 

(kommunen) å avgjøre om slike avvik kan foretas med eller uten endring av reguleringsplanen.  

 

7 Planprosess og medvirkning  

7.1 Medvirkningsprosess og saksbehandling 

Underveis i planarbeidet har forslagsstiller hatt dialog med kommunene og det har vært ulike 

medvirkningsprosesser med grunneiere, naboer og andre interessenter. 

Tabell 7-1: Oversikt over medvirkningsaktiviteter i planutarbeidelsen. 

Oppstartsmøte med planmyndigheten 04.03.2020 

Varsling av planoppstart og offentlig ettersyn/høring av 

planprogram. 

10.11.2020 

 

Folkemøte, Grong kommunehus 02.12.2021 

Fastsetting av planprogram i begge kommuner 09.02.2021 

Dialog og møter med grunneiere og aktører i 

planutarbeidelsen 

Underveis i 

prosessen 

7.2 Varsling av planoppstart og offentlig ettersyn/høring av planprogram  

Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker, fra desember 2020 til januar 2021, 

samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. 

Varsling av planoppstart og høring av planprogram ble kunngjort i Namdalsavisa, på nettsidene til 

Statens vegvesen, Grong og Namsskogan kommune, og med brev til berørte høringsinstanser, 

grunneiere, festere og naboer. Det ble mottatt 10 uttalelser innen fristen for innspill. Uttalelsene er 

oppsummert og kommentert i vedlegg 3.  

Tabell 7-2: Oversikt over innspill fra offentlige myndigheter og private. 

Offentlige myndigheter Dato 

Bane NOR 02.12.2020 

NVE 14.12.2020 

Statsforvalteren i Trøndelag 15.12.2020 

Sametinget 22.12.2020 

Trøndelag fylkeskommune 28.12.2020 

Private   
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Lornts Åstrand 04.12.2020 

Geir Dahl 16.12.2020 

Morten Berg 16.12.2020 

Stig Fjerdingen 21.12.2020 

Rune Molberg  23.12.2020 

 

Enkelte steder går planforslaget utenfor varslingsgrensen som følge av utvidet behov for 

midlertidig bygge- og anleggsområde og justert avgrensning av et deponiområde.  

 

8 Føringer gitt i overordnede planer  

I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante arealpolitiske føringer og tematiske retningslinjer 

for planarbeidet.  

8.1 Nasjonale føringer 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 14.05.2019 

Angir regjeringens forventinger til en bærekraftig utvikling, effektiv planlegging, vekst i næringslivet 

og et godt transportsystem. Reguleringsplanen følger opp flere av forventingene, spesielt knyttet til 

transportsystemet med effektiv vegforbindelse mellom regionene. 

Nasjonal transportplan (NTP) 

Utbedringen av E6 mellom Grong og Nordland grense er omtalt i nasjonal transportplan 2014 – 

2023, med oppstart i perioden 2018 – 2023. Det er satt av om lag 450 millioner kroner til 

utbedringen. Statens vegvesen konkluderer i sin utredning av E6 mellom Grong og Nordland 

grense (november 2015) at man får mest effekt av midlene ved bruk til utbedring av E6 mellom 

Fjerdingen og Grøndalselv. Prioritering av strekningen er gjort i samråd med de berørte 

kommunene.  

Statlig planretningslinje for samordnet areal- og transportplanlegging (2014)  

Skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Reguleringsplanen ivaretar formålet og føringene retningslinjen gir. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Gjelder reduksjon av klimagassutslipp, miljøvennlig energiomlegging og klimatilpasning gjennom  
planlegging. Reguleringsplanen ivaretar formålet og føringene retningslinjen gir.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Styrker barn og unges interesser i planlegging og synliggjør det offentliges ansvar, for å sikre gode 

oppvekstmiljø. Reguleringsplanen redegjør for hensyn til barn og unge. 

8.2  Regionale planer 

Regional plan for arealbruk,  Nord-Trøndelag (2013) 

Angir at dyrka og dyrkbar mark i Nord-Trøndelag skal forvaltes i tråd med nasjonal politikk for å 

sikre fremtidig matproduksjon. Ved lokalisering av samferdselstiltak på dyrka jord må inngrepet 

minimaliseres og alternative traséer vurderes, samtidig som behovet for trygg og miljøvennlig 

trafikkavvikling ivaretas. Planprogram for ny regional plan for arealbruk ble fastsatt av fylkestinget i 

april 2019, og ny regional plan for arealbruk er planlagt vedtatt desember 2021. Planarbeidet har 
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hatt fokus på å redusere inngrep og bare 1,5 daa dyrka mark blir permanent omdisponert. Dyrkbar 

mark blir sterkere berørt med permanent omdisponering av 258,3 daa. 

8.3 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel 

Planområdet er i hovedsak avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel i Grong kommune 

(arealplan-ID 2014002) og i Namsskogan kommune (arealplan-ID 2004001). Innenfor LNFR-

områdene langs strekningen er det spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 

8.4 Reguleringsplaner  

Innenfor planområdet gjelder følgende detaljreguleringsplaner: 

• E6 Fjerdingen – Grøndalselv, arealplan-ID 2015001, vedtatt 20.12.2018.  
Planen blir opphevet etter vedtak av ny reguleringsplan på samme strekning. 

• E6 Fjerdingelv bruer, arealplan-ID 2013001, vedtatt 30.10.2014.  
Statens vegvesen er i gang med bygging av ny bru over Fjerdingelva med tilstøtende - 
veganlegg.  
 

Det er ingen kjente pågående reguleringsplaner under arbeid i eller i nærheten av planområdet. 

 

9 Føringer gitt av annet lovverk og retningslinjer 

9.1 Vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8-12 

Planen er vurdert mot hvordan tiltakene vil påvirke naturforhold etter naturmangfoldloven §§ 8 – 

12. 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Det er gjennomført befaring med kartlegging av naturtyper og arter i planområdet. I 

registreringsperioden er det ikke utført spesifikke undersøkelser på vilt, inkludert fugl. Det er sett 

på potensiale for leveområder for fugl og andre arter basert på de befaringene som er gjort, og 

registreringer i Artskart. Det vurderes som lite sannsynlig at større naturverdier er oversett.  

Når en sammenstiller registreringer fra befaringer med data fra databaser og informasjon fra 

forvaltning og organisasjoner, vurderes det at en har et godt bilde av kunnskap om området, og et 

godt kunnskapsgrunnlag. 

Kunnskapen om hvordan tiltaket vil kunne påvirke naturverdier ansees som god.   

§9 Føre-var prinsippet 

Det er ikke gjennomført spesifikke undersøkelser knyttet til lav, mose og sopp. Dette medfører noe 

usikkerhet i vurderingene knyttet til disse artsgruppene.  

Det er lite trolig at tiltaket vil medføre omfattende, uforutsatte miljøkonsekvenser utover det som er 

vurdert i planarbeidet. Kunnskapen om naturverdier i området, og hvordan tiltaket vil påvirke disse, 

ses på som tilstrekkelig, slik at føre-var-prinsippet ikke kommer til anvendelse.    

§10 Samlet belastning 

Det er gjort en vurdering av tiltakets bidrag til den samlede belastningen på forekomster av 

verdifulle naturtyper, rødlistede arter og annen sårbar natur. Det er vurdert om den samlede 
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belastningen av det planlagte tiltaket, og øvrige eksisterende eller planlagte inngrep i området, vil 

påvirke tilstanden og bestandsutviklingen til disse artene/naturtypene i vesentlig grad. 

Det foregår få andre utbyggingsprosjekter i området. E6 mellom Grong og Nordlandsgrensen 

utbedres flere steder ved utbygging av flere nye parseller.  

De fleste av registrerte fugl og pattedyr er vanlig forekommende arter, med gode bestander lokalt 

og nasjonalt. Tiltaket vil i liten grad øke den samla belastningen for disse.  

Det er registrert få rødlistede arter, som er arter med stor belastning fra før. Flere er vanlig 

forekommende i regionen og dette prosjektet forventes ikke å forringe spesielt viktige leveområder 

for disse. Vipe (EN) er nasjonalt sett i sterk tilbakegang, og det finnes få hekkfunn av arten i Grong 

og Namsskogan kommune. Planlagt tiltak vil ikke påvirke hekkeområdene til vipe i plan- og 

influensområdet, og vil derfor ikke øke den samla belastningen for arten. 

Småblank som er en svært sjelden reliktforekomst av laks, fins i plan- og influensområdet i både 

Namsen og Grøndalselv. Forekomsten av småblank i Namsen vil ikke bli påvirket av tiltaket. 

Forekomsten som finnes i nedre deler av Grøndalselv kan bli midlertidig påvirket i anleggsfasen 

under brubygging. I hovedsak vil dette komme av avrenning. En kan forvente at forholdene i elva 

tar seg opp til normalen etter endt anleggsperiode. Tiltaket vil dermed ikke øke den samla 

belastningen på småblank. 

I anleggsfasen vil arbeid gi midlertidig forstyrrelser på en del leveområder, men artene kan benytte 

disse områdene etter endt arbeid. Arbeidet kan gi forstyrrelser på hekking og yngling, og nedsatt 

produksjon i noen år. Dette vil antagelig i liten grad påvirke regionale og nasjonale bestander av 

artene.  

Den registrerte forekomsten med boreal regnskog vil bli totalt forringet ved gjennomføring av 

tiltaket. Naturtypen er i tilbakegang og rødlistet som sårbar (VU). Skogbruk er den viktigste 

påvirkningsfaktoren for naturtypens tilbakegang. Et humid bestandsklima begunstiger et særegent 

artsmangfold av epifytter av moser og lav. Hovedutbredelsesområdet for boreal regnskog fins ved 

kysten langs Trøndelag og Nordland.  Naturtypen er sjeldent forekommende i østlige deler av 

Namdalen, men det fins flere bestander ved Harran lengre sør for planområdet. Tiltaket vil øke den 

samla belastningen for boreal regnskog lokalt, men i mindre grad regionalt og nasjonalt.  

Det er registrert en flomskogmark i planområdet, som blir svært forringet av tiltaket. Flompåvirkede 

naturtyper er ofte svært produktive, med en rik insektsfauna. Dette gir igjen et næringsgrunnlag for 

en rekke arter spurvefugl. Naturtypen er mest forekommende langs større vassdrag med tidvis 

store endringer i vannføringsregimet. De største påvirkningsfaktorene for flomskogmark er 

jordbruk, habitatpåvirkning i form av regulering og flomsikring. Det er registrert få slike naturtyper i 

kommunene, men naturtypen er trolig dårlig kartlagt lokalt. I hvilken grad den samla belastningen 

for naturtypen øker er derfor usikker. 

§11 Kostnader 

Kostnadene ved gjennomføring av avbøtende/kompenserende tiltak, bruk av miljøforsvarlige 

teknikker og driftsmetoder, og eventuelle miljøforringelser utover det som er beskrevet, skal 

dekkes av tiltakshaver.   

§12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Tiltaket vil bli gjennomført med de miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder som er vanlig praksis 

ved denne typen tiltak. Det vil være en egen person med ansvar for oppfølging av ytre miljø på 

anlegget i hele anleggsfasen. 
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9.2 Vurdering etter vannforskriftens § 12 

Namsen (Vannforekomst Id: 139-215-R) 

Namsen kan bli påvirket av eventuell avrenning fra anleggsarbeid. Dette gjelder spesielt i 

sidevassdragene Grøndalselv og Austbekken. Det forventes at denne delen av Namsen ikke vil få 

endret økologisk eller kjemisk tilstand som følge av tiltaket.  

Grøndalselva/Skorovasselva (Vannforekomst Id: 139-307-R) 

Grøndalselva vil bli påvirket av under bygging av en ny bru over elva. Bruløsningen er enda ikke 

finansiert og det er usikkert når tiltaket vil iverksettes. Grøndalselva har tidligere vært påvirket av 

gruvedrift ved Skorovass. Gruvedriften ble nedlagt i 1984, og det akvatiske miljøet bærer preg av 

dette. En bunndyrprøve fra 2012, viste derimot svært god økologisk tilstand, og indikerer en 

bedring for det akvatiske miljøet. Oppføring av ny bru vil føre til direkte arealbeslag i elva og et 

fundament skal støpes til fast berg omtrent midt i elva. Det skal også etableres en fylling på 

nordsiden av elva. Fyllingen skal legges til et område som for det meste er tørrlagt ved lave 

vannføringer. Arealene som beslaglegges er å anse som mindre optimale for ørret og småblank.  

Det kan også forekomme noe søl av betong og avrenning i forbindelse med oppføring av ny bru, 

men dette vil kun være en midlertidig påvirkning. Dette gir grunn til at tiltaket ikke vil endre den 

økologiske eller kjemiske tilstanden i elva. 

Austbekken (Vannforekomst Id: 139-280-R) 

Det skal bygges en ny bru over Austbekken. Det kan forekomme noe avrenning under 

anleggsperioden ved oppføring, men dette er kun en midlertidig påvirkning. Dette gir grunn til at 

tiltaket ikke vil endre den økologiske eller kjemiske tilstanden i elva.  

9.3 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

Omfanget av fysiske tiltak i vassdrag blir nærmere avklart i senere fase av prosjektet. For nye 

elvekryssinger og eventuelt andre aktiviteter som medfører inngrep i vassdrag skal det søkes om 

tillatelse fra relevant lokal/statlig myndighet. 

9.4 Ytre miljø-plan (YM) 

Prosjektet har mål om at tiltaket ikke skal belaste miljø og omgivelser unødvendig. YM-planen gir 

føringer for oppfølging og sikrer involvering av fagkompetanse innen landskap, kultur, naturmiljø og 

miljøfaglige temaer underveis i prosessen. 

9.5 Omklassifisering av veger 

Deler av dagens E6 skal omklassifiseres fra riksveg til kommunal veg, privat veg/driftsveg. 

Omklassifisering er en prosess som initieres av Statens vegvesen og som involverer berørte 

vedtaksmyndigheter.  
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