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2 INNLEDNING 
E6 gjennom kommunene Grong og Namsskogan er hovedfartsåren mellom Trøndelag og Nord-
Norge. Den er derfor en viktig regional transportåre, men den har også stor betydning for 
lokaltrafikken i de to kommunene. 

Dato: 27. september 2021



Statens Vegvesen skal bygge ny E6 fra Fjerdingen til Grøndalselv, en strekning på 11,5 km. På denne 
strekningen bygges det nå en parsell (K1) der to bruer skiftes ut. Bruene går over Fjerdingelva og 
Litjåa og prosjektet skal være ferdig i løpet av 2021. Med tilstøtende veger har dette prosjektet en 
lengde på ca 1 km. 

Den strekningen som skal reguleres og som dette notatet omhandler er på ca 10,5 km, der 1 km er 
sør for prosjekt K1 og resten nord for K1. Størstedelen av prosjektet ligger i Grong kommune, men 
den delen som ligger nord for Grøndalselva tilhører Namsskogan kommune.  

Det er tidligere utarbeidet en reguleringsplan for denne strekningen, vedtatt i 2018, men byggherren 
Statens Vegvesen ønsker en ny regulering.  Det er et ønske at ny regulert veg ikke skal gripe så mye 
inn i dagens E6, av hensyn til trafikksikkerhet og midlertidig trafikkavvikling i anleggsperioden. 

Ved Grøndalselv er det en samling med boliger, på begge sider av elva. Området her omtales 
spesielt, ettersom en i tillegg til boligene har to kryss og tre avkjørsler fra dagens E6. Trafikkbildet 
blir litt annerledes her enn langs resten av vegen. 

 

Figur 1 Rød ring viser planområdet 



3 DAGENS TRAFIKKSITUASJON. 

3.1 GENERELT 
Parsellen går stort sett i skogbruksområde, samt over en del myrpartier, med veldig spredt 
bosetting. På store deler av vegen er det skog på begge sider, men det er ryddet noen meter til hver 
side, slik at en lettere skal oppdage vilt langs vegen. Der vegen passerer myr åpnes landskapet opp. 

 

Dagens E6 har en bredde på ca 7 m, der ca 6 m er kjørebane og med 0,5 m skulder på hver side. 
Skuldra er delt ca 50/50 mellom asfalt og grus. Vegen har svært varierende horisontalkurvatur. 
Enkelte rette strekninger, men også flere partier med krappe kurver, noe som gir en ujevn kjørestil, 
der sjåførene veksler mellom akselerering og bremsing. Mange avkjørsler pga spredt bosetting og 
skogsdrift gjør at trafikantene må være obs på stopp i vegbanen, noe som også medfører bremsing 
og akselerering. Vertikalkurvaturen er stort sett bra, men spesielt der en passere bekker og søkk i 
terrenget er den ikke ihht kravene. 

Ettersom vegen følger terrenget, så er sideterrenget ganske bra (dvs uten farlige hindringer) 
Unntaket her er der vegen passerer områder med fjell i dagen, der fjellskjæringer kommer innenfor 
vegens sikkerhetssone. 

 

På deler av vegen der en har fylling på utsiden, er det satt rekkverk, som hindrer alvorlige skader ved 
utforkjøring. En slik ulykke kan likevel gi lettere skader, samt materiell skade på kjøretøy og rekkverk. 



3.2 TRAFIKKMENGDE 
Der parsellen starter, er det en målestasjon (tellepunkt Fjerdingen) for permanent måling av trafikk. 
De måledata en får her vil derfor være pålitelige. Tall for ÅDT er gitt av Statens Vegvesen, juni 2021. 
Det gjelder for alle veger, samt for prognoser for fremtidig trafikk.  

Dagens E6 har en ÅDT på 1700, med tungbilandel på 36%. For fv 764 østover mot Skorovatn er ÅDT 
satt til 250, mens vestover mot Lassemoen er den 100.  

Sommertrafikken på E6 er derimot langt høyere, da det i høysesongen for ferie kan være over 3000 
kjøretøy pr døgn som passerer området. På vinterstid kommer døgntrafikken under 1000 til tider. 

3.2.1 Fremskrevet trafikk, 20 år fram i tid 
Prognose for år 2042 er en ÅDT på 2500 kjøretøy, der tungbilandelen er 32%. Trafikken på 
lokalvegnettet er så liten at det ikke beregnes fremtidig trafikk for dem. Det vil ikke gi utslag i 
beregninger som støy, klima, etc. 

3.3 ULYKKER 
Strekningen som reguleres er ulykkesbelastet og det er registrert mange ulykker.  

Data omkring ulykker er hentet fra forrige reguleringsplan fra 2018, samt fra vegvesenets nettportal 
«vegkart.no». I de åpne data på portalen er det ikke sagt noe om skadeomfang, men tidspunkt for 
ulykkene, samt antall involverte kjøretøy og type ulykke, f.eks utforkjøring, dyrepåkjørsel er 
beskrevet. 

I tidsrommet 2000 til 2018 er det registrert 22 ulykker med 34 skadde eller drepte.  

Fra nettportalen ser en at en stor andel av ulykkene er utforkjøringer med ett kjøretøy involvert. De 
fleste av disse er i krappe kurver etter rettstrekninger. Dette er en dårlig kombinasjon, da det er 
vanskelig å holde en jevn og riktig fart, med det resultat at bilen havner utenfor vegen. Smale og 
dårlige skuldre er nok også en medvirkende årsak i disse ulykkene. 

3.4 GÅENDE OG SYKLENDE 
Det er ikke tilrettelagt for gående og syklende på denne strekningen. De gående må følge vegens 
smale skulder, mens syklende må bruke vegbanen. Pga lange avstander mellom boliger er det lite 
gangtrafikk langs vegen. Om sommeren kan det være noe sykkeltrafikk langs E6 og det er da ofte 
turisttrafikk på gjennomreise, f.eks syklende til Nordkapp.  

3.5 GRØNDALSELVOMRÅDET. 
Området ved Grøndalselv omtales spesielt, ettersom en her har flere boliger, samt to kryss og tre 
avkjørsler fra dagens E6.   



 

De to kryssene ligger sør for Grøndalselva, i Grong kommune. De ligger så tett at det kan oppfattes 
som ett stort kryss, der fylkesveg 764 til Skorovatn/Lassemoen krysser E6 på skrå. Ingen av kryssene 
er iht krav og håndbøker fra SVV. 

 

Uryddig kryssområde – sett sørfra (bilde fra Google) 

De nordligste boligene ligger i Namsskogan kommune og boligfeltet har navnet «Heimly». Det er delt 
i to felt på hvert sitt platå, med fem boliger i hver og begge felt har egen avkjørsel fra E6. 

Sør for elva, i Grong kommune, er det tre boliger, to på østsiden av E6 og en vest for E6. Disse 
boligene har i dag avkjørsel fra fylkesvegen.  

Trafikk mellom boligområdene må skje via E6, enten det er med bil, sykkel eller til fots. Vegen over 
brua er smal, ca 7 m føringsbredde, og det føles trangt når trafikken passerer forbi i 80 km/t. Det må 



dermed sies å være særs dårlige forhold for de myke trafikantene. Det eneste som bidrar positivt er 
en liten g-/s-veg fra sørgående holdeplass og inn til krysset med Lassemoen, ca 60 m. 

Trafikken på lokalvegen (fv 764) er liten, med en ÅDT på 250 østover mot Skorovatn og 100 vestover 
til Lassemoen stasjon. 

3.6 KOLLEKTIVTRANSPORT 
Ca 2 km vest for Grøndalselv, på den andre siden av Namsen, er det en holdeplass på 
Nordlandsbanen, Lassemoen stasjon. 

Det går daglig bussrute (AtB) langs E6 gjennom området som korresponderer med ei bussrute som 
går til Skorovatn og Røyrvik, opp langs fv 764. 

I området er det skiltet to bussholdeplasser, en for sørgående kjørefelt ca 50 m sør for krysset til 
Lassemoen. Den andre er for nordgående trafikk og ligger ved den nordligste avkjøringa til 
boligfeltet Heimly, nord for Grøndalselva. Avstanden mellom holdeplassene er ca 700 m, så det må 
sees på som to forskjellige holdeplasser. I praksis brukes krysset til Skorovatn som bussholdeplass 
(stort og utflytende kryssområde) for den sørligste holdeplassen, mens for den nordligste 
holdeplassen vil bussene stoppe i vegen (kantstopp) for sørgående trafikk. 

 

4 VIRKNING AV PLANFORSLAGET. 

4.1 GENERELT 
 

Målet med prosjektet er å få fram en god, trygg og rask veg. Veglengden fra Fjerdingen til 
Grøndalselv er redusert med ca 450 m i forhold til dagens veg og ca 350 meter iht forrige 
reguleringsplan. Det er lagt vekt på gode løsninger som er enkel og rimelig å drifte og vedlikeholde. 
Likevel skal vegen være sikker, både for den som ferdes på vegen, den som bor langs den og den 
som skal bygge ny veg. 

4.2 UTFORMING AV VEGEN 

4.2.1 Horisontal- og vertikalkurvatur 
Landskapet langs den slake Namsen gir muligheter for ny veg i urørt terreng med god linjeføring, 
både horisontalt- og vertikalt. Dette vil gi en god, trygg og effektiv veglinje i et område der vegen må 
sees på som en transportetappe mellom sør- og nord-norge.  

Det er i prosjektet lagt vekt på å bruke slake kurver, både for horisontalt og vertikalt. Minste 
horisontalradius er på 600, med unntak av vegen opp bekkedalen ved Sæterhaugen, der radius 420, 
som er ned mot minimumskravet i N100. 

For vertikalkurvaturen er det forsøkt å ikke bruke kurver ned mot minimumskrav. Større kurver vil gi 
bedre sikt, samt være bedre estetisk i landskapsbilde. 

 



4.2.2 Vegens tverrprofil 
E6 bygges med følgende vegprofil: 

 

Fyllingene utformes med helning 1:4 innenfor sikkerhetssonen og helt ut til terreng. Dette vil 
redusere nødvendig bruk av rekkverk, som er en sikkerhet i seg selv. 

Fjellskjæringer er tenkt utformet som skråning med tilbakefylling av jordmasser helning 1:2 til 
minimum 1,6 m over kjørebanen, videre bratt fjellskjæring med helning 10:1, før et 2 m bredt belte 
med rensket fjelloverflate. Skjæringa kan avsluttes med ei evt skråning hvis det er løsmasser over 
fjellet. Sideskråningen kan evt sprenges ut med helning 1:2, tilsvarende ei jordskråning. Dette er 
spesielt anbefalt ved lave fjellskjæringer.  

Prinsippet med slake skråninger og minst mulig rekkverk gir god plass for snølagring. Vegen er lagt 
høyt i terrenget på fylling, slik at snø lett blåser av og ikke samles i fonner. Det gjør det også lettere å 
komme til ved kantrydding, slik at buskas og vegetasjon holdes nede inn mot vegen. Dette bidrar til 
god oversikt over vegens omgivelser og er positivt i forhold til viltpåkjørsler. I tillegg til å være en 
trafikksikker løsning, gir det også fordeler med tanke på drift.  

4.2.3 Reduksjon av avkjørsler  
Antall avkjørsler i planen er kraftig redusert og da spesielt boligavkjørsler. Noen er redusert pga at 
avkjørsler samles, mens andre kommer av at boliger er innløst og skal rives. Samlokalisering med 
skogsdrift er også med på å redusere antall avkjørsler. 

Landbruks-avkjørslene er i hovedsak for skogbruk og har mye mindre bruksfrekvens enn rene 
jordbruksavkjørsler, som brukes gjennom hele vekstsesongen (ca 9 mnd i året). 

Få avkjørsler og kryss gir god framkommelighet og minsker risikoen for trafikkulykker. Mange 
ulykker, spesielt de alvorlige, skjer ved påkjøring bakfra eller kollisjon front mot front i forbindelse 
med avkjøringer.  

4.2.4 Forbikjøringsstrekninger og stopplommer 
Det er i planen lagt inn to strekninger der forbikjøring er mulig. For at dette skal være oppfylt må det 
være rettstrekning (eller egentlig en strekning med god sikt) på minimum 650 m. I dette tilfellet er 
det snakk om rettstrekninger. Rent teoretisk er det bedre at vegen svinger svakt på disse 
strekningene, slik at det er lettere å bedømme farten på evt motkommende kjøretøy. Men fordi det 
her er åpne myrområder med vegetasjon, er en avhengig av at vegetasjonen holdes nede og ikke 
bryter siktlinjen. Det oppleves som en fordel for trafikkflyten (og dermed trafikksikkerhetsmessig) at 
saktegående kjøretøy kan passeres, selve om det øker faren for alvorlige møteulykker ved 
feilvurderinger fra sjåfører. 



Det er også lagt inn fire stopplommer, to i hver retning langs traseen, slik at bilister kan kjøre av 
vegen for en evt rast, kvil eller telefonsamtale. Områder for hvile er spesielt viktig for 
langtransporten, men det gjelder i høyeste grad også den vanlige bilist. 

Stopplommene er anlagt på oversiktlige steder med god sikt. Ved å øke lengden på lommene kan de 
benyttes til kontroller. 

4.3 NY KRYSSLØSNING FOR FV764 TIL LASSEMOEN OG SKOROVATN 
De to kryssene ved Grøndalselv reduseres til ett T-kryss og det bygges ei ny bru for fylkesveg 764 
over E6. Ett nytt kryss som erstatter de to eksisterende vil gi et langt enklere trafikkbilde enn den 
situasjonen som er i dag. Det er ikke registrert trafikkulykker i noen av kryssene de siste 20 år, men 
potensiale for en alvorlig ulykke er der.  

Det nye T-krysset bygges med utslag mot vest, slik at de som kommer sørfra må krysse kjørefelt for 
nordgående trafikk ved avkjøring mot Lassemoen eller Skorovatn. Krysset vil få dråpeøy i 
sekundærvegen (fv 764), men utover det blir det ingen kanalisering.  

Trafikken på E6 er lav, med en forventet ÅDT på 2500 i 2042. Men sommertrafikken er adskillig 
høyere og tellepunktet ved Fjerdingen viser at det kan være opptil 600 biler pr time i juli måned (tall 
fra 2020). Men ettersom trafikken på lokalvegene (fv764) er liten, antas at timestrafikken er så liten 
at det ikke kreves venstresvingefelt. (se figur nedenfor) Rød prikk viser antatt trafikkmengde for 
dette krysset. 

 

Det er ikke gjort trafikktellinger for krysset, men antatt ut ifra ÅDT. 

Området rundt krysset er slik at det senere kan bygges om med full kanalisering hvis trafikkmengden 
øker vesentlig. 

4.4 LOKAL TRAFIKK VED GRØNDALSELV 
Fra Fjerdingen og fram til Grøndalselv vil ikke situasjonen endre seg så mye for gående og syklende. 
De vil på største delen av strekningen fortsatt bruke hovedvegen, dvs E6. Men skulder på ny veg 
økes fra 0,5 m til 1,0 m, dvs at skulderbredden dobles. Selve kjørebanen økes også noe, slik at det 
blir bedre plass for syklister. Bedre kurvatur vil også gi bedre sikt, slik at myke trafikanter er lettere å 
oppdage. 

Ved Grøndalselv (alle ti boligene i boligfeltet «Heimly» og de tre boligene sør for elva) har det i løpet 
av planprosessen vært diskutert flere alternativ til løsning. Det er uvisst hvor mye intern trafikk det 



er i Grøndalselv-området. Men en må jo anta at det er noe, enten det er voksne som går (kjører) på 
besøk eller det er unger som leker sammen.  

 Det reguleres for to forskjellige alternativ og alternativene beskrives kort nedenfor. 

 Alternativ A: Eksist bru beholdes for lokaltrafikk slik at det skilles mellom regional trafikk på 
E6 og lokal trafikk. 

 Alternativ B: Eksist bru på dagens E6 rives og all trafikk over Grøndalselva, både lokal og 
regional, må gå via den nye brua.  

4.4.1 Alternativ A: 
Bevegelsesmønstret vil bli det samme som i dag, men vegen over eksisterende bru vil ha langt 
mindre trafikk enn i dag. I tillegg vil en kunne krysse E6 planskilt over ny overgangsbru, slik at en helt 
unngår å komme i konflikt med E6-trafikken. Dette gir en god lokalveg som binder de to områdene 
på hver side av elva sammen. 

 

Eksisterende bru beholdes slik den er, men vegbane snevres inn til 5,0 m vegbane. Vegskuldera på 
hver side vil da bli litt over 1 meter.  

 

Figur 2  Dagens Grøndalselv bru har en bredde på ca 7,3 m (antatt 0,4+(2x3,25)+0,4m) 

Ny bru over Grøndalselv bygges i dette alternativet med 9 m føringsbredde, dvs med samme bredde 
som ny E6 både nord og sør for brua.  

 



4.4.2 Alternativ B: 
Gang- og sykkeltrafikk langs E6 vil bli som ellers på strekningen, med unntak av at brubredden økes 
med 1,0 m for dette alternativet, da ny bru over Grøndalselv bygges med 10 m føringsbredde, (dvs 
bredden mellom indre betongkant) Skulderbredden på brua blir da 1,5 m, mens resten av ny E6 har 
skulderbredde på 1,0 m.  

For intern trafikk mellom boligene på nordsiden av elva vil avstander og situasjonen bli noenlunde lik 
det er i dag, men med 
langt mindre trafikk. 
Dagens E6 nord for elva 
blir delvis lokal veg til 
boligene ved Heimly. 
Denne snevres inn til 
lokalveg-standard.  

Trafikk på tvers av 
kommunegrensa vil gi 
større avstander for den 
interne trafikken, enten 
det er med bil, sykkel eller 
til fots. De må da gå langs 
E6 ca 1 km for å komme 
inn på det lokale 
vegnettet på den andre 
siden av elva. 

 

 

For å ta det «drøyeste» eksempelet, 
så vil en kjøretur (eller med sykkel) 
mellom to boliger som med dagens 
løsning har en lengde på ca 300 m, 
bli en tur på 2,2 km.  Nesten 
halvparten av distansen (1 km) vil 
være langs ny E6 med trafikk i 
90km/t. Gående kan kanskje ta 
noen snarveger (og kanskje 
syklisten), men vil likevel få en 
betydelig lengre avstand.  

Se bilde til venstre, rød linje (2,2 
km) viser ny situasjon, grønn linje 
(300 m) viser dagens situasjon. 

 

Det ble i planfasen vurdert å øke skulderen på bare en side (den østre) for å få bedre plass til myke 
trafikanter, men det frarådes da dette oppfordrer til sykling mot kjøreretningen. Det vil også 
medføre til flere kryssinger over E6.  



4.5 LØSNING FOR KOLLEKTIVTRAFIKK 
Det bygges en helt ny terminal for kollektivtrafikken på Grøndalselv.  

 

Terminalen plasseres i kryssområdet mellom E6 og vegen til Skorovatn (fv764) Den utformes med to 
parallelle plattformer for enkel overgang mellom korresponderende ruter. I tilknytning til terminalen 
etableres bil- og sykkelparkering, samt et leskur for ventende passasjerer. 

De gamle holdeplassene legges ned og en fjerner buss-stoppen i krysset, samt kantstoppen på E6. De 
reisende får èn holdeplass å forholde seg til og en begrenser dermed kryssing av E6.  

Ved alternativ B vil kollektivreisende fra Heimly-området måtte gå/sykle ca 1 km langs E6 for å 
komme seg til/fra terminalen, mens de ved alternativ A kan komme dit via lokalvegsystemet. 

 

4.6 MOMENT SOM KAN VIRKE MOT TRAFIKKSIKKERHETEN 
Et moment er økningen fra 80 til 90 km/t. Det gjelder da møteulykker der sjåfører feilvurderer fart 
og avstand eller ved at et kjøretøy stopper i veibanen, f.eks ved avkjørsler. Slike ulykker vil få større 
skadevirkninger ved økt hastighet. Dette gjelder også for viltpåkjørsler, spesielt elg, hvor 
skadeomfanget kan bli veldig stort. Det er derfor viktig at vegetasjon ryddes i siktområder og 
innenfor vegens sikkerhetssone. 

Monotont landskap og kjedelige vegomgivelser kan gjøre en bilist sløv og uoppmerksom. For å bryte 
det monotone kan det gjøres grep, enten med terrenget eller med gjenstander langs vegen, slik det 
f.eks er gjort langs Rv3 gjennom Østerdalen. 

  



5 KONKLUSJON 
Som for de fleste prosjekt er også målet i dette prosjektet å bedre fremkommeligheten og 
trafikksikkerheten.  

Økt hastigheten vil bedre fremkommeligheten, men det å bedre vegens kurvatur vil kanskje ha like 
mye å si, ettersom det blir mulig å holde en jevn fart. Selv om økt hastighet kan gi en negativ 
konsekvens i seg selv, vil totalbildet tilsi at trafikksikkerheten bli mye bedre.  

De viktigste grepene er forbedringen av vegens kurvatur, samt at mange avkjørsler er fjernet. Det 
første punktet vil forhåpentligvis føre til at antall utforkjøringer reduseres, men hvis det likevel skjer, 
vil et hensynsfullt og tilgivende sideterreng gjøre at skadeomfanget reduseres, først og fremst på 
mennesker, men også på kjøretøy. 

Sammen vil alle momentene bidra til en forbedret trafikksikkerhet. 

Når det gjelder lokaltrafikken i Grøndalsområdet, vil alternativ A være det beste for sikkerheten for 
lokaltrafikken. Det vil da også bli ett kryss mindre på E6, noe som også er positivt.  

Bru over E6 gjør at lokaltrafikk på tvers av E6 kan trygt krysse hovedvegen, noe som gjelder begge 
alternativene på Grøndalselv. 

 


