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1 Sammendrag 
I henhold til detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik (vedtatt 19.06.2013) 
skal det bygges tosidig gang- og sykkelvegsystem i Kulstaddalen. Formålet med 
løsningene var å ivareta eksisterende ferdsel og legge til rette for økt ferdsel for 
myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma – Fustvatn – 
Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum. 

Da strekningen Grågåsvegen - Åremma skulle prosjekteres var det 
beregningsmessig ikke mulig å oppfylle nye krav til geoteknisk stabilitet som stilles 
i Statens vegvesens eget regelverk, NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 
Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler og NVE Veileder 
7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Det medfører at regulert løsning ikke kan 
bygges selv om geoteknisk løsning var godkjent da reguleringsplanen ble vedtatt i 
2013. 
 
På strekningene Grågåsvegen – Marka og Åremma – lokalveg Fustvatn er  gang- og 
sykkelvegsystemet utbygd tilnærmet som vist i detaljregulering for E6 Kulstaddalen 
nord – Åkvik (vedtatt 2013). Dette er gjort med bruk av dispensasjoner og 
selvstendige byggetillatelser slik at nødvendige terrenginngrep (terrengavlastning) 
utenfor regulert trase kunne gjennomføres. Det er også gjort endringer i bredde på 
g/s-veger og avkjørselsløsninger for gårdsbruk.  
 
Detaljregulering for E6 med g/s-veger, Kulstaddalen inngår som en del av prosjekt 
E6 Helgeland sør. Statens vegvesen ønsker å kunne få vedtatt en reguleringsplan for 
strekningen i løpet av vår 2022, med påfølgende grunnerverv og anleggsstart 
sommeren 2022. 
 
Ved spørsmål til planen kan Statens vegvesen kontaktes ved: 
May Brith Holand, tlf. 97 40 57 44, e-post: may.holand@vegvesen.no 
 
 
 
 
 
 

mailto:may.holand@vegvesen.no
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2 Innledning 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid 
med Vefsn kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan for E6 med g/s-veger, 
Kulstaddalen.  

Hva er en detaljregulering? 
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og 
planbeskrivelse.  
 
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i 
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet 
med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planområdet skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller 
nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet 
ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 

 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Reguleringsplankart  
• Reguleringsbestemmelser  
• Planbeskrivelse (dette dokument) 

 

Hensikten med planarbeidet er å ivareta eksisterende ferdsel og legge til rette for 
økt ferdsel for myke trafikanter på strekningene Grågåsvegen (Kulstadlia) – Åremma 
– Fustvatn – Marka – Halsøy/Mosjøen sentrum. 

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter 
høringsperioden. Deretter mottar Vefsn kommune planbeskrivelse, plankart, 
reguleringsbestemmelser og merknadsbehandling til politisk sluttbehandling.  

Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert 
i Helgelendingen 21.09.2018. Grunneiere, rettighetshavere og sektormyndigheter 
mottok særskilt varsel pr post/e-post 21.09.2018. Frist for å komme med 
merknader/innspill var 21.10.2018. 
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Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 
07.12.2021- 31.01.2022 på følgende steder: 

• Vefsn kommune, rådhuset 
• Vefsn bibliotek, Sjøsiden 
• Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22 
• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter 
• Internett: http://vefsn.kommune.no 

 

Varsel om offentlig ettersyn vil bli kunngjort i Helgelendingen. Grunneiere, 
rettighetshavere og sektormyndigheter vil motta særskilt varsel pr post/e-post. 

Eventuelle merknader til planforslaget kan sendes til Statens vegvesen, Postboks 
1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer eller e-post til firmapost@vegvesen.no.  

Statens vegvesen lager en oppsummering av innkomne merknader, og foretar 
eventuell justering av planforslaget før dette sendes kommunen for politisk 
behandling. 

Kommunens vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
(KMD) iht. Plan‐ og bygningslovens § 12‐12. KMD har delegert myndigheten til å 
avgjøre klagesakene til Statsforvalteren. Kommunen behandler klagesaken før den 
oversendes Statsforvalteren. Eventuell klage sendes til Vefsn kommune. 

 

Kontaktperson i Vefsn kommune: Arild-Bjørn Solvang (rådgiver plan og utvikling)  

tlf. 90 18 47 80, e-post: Arild-Bjorn.Solvang@vefsn.kommune.no 

  

Kontaktperson i Statens vegvesen: May Brith Holand (plan- og prosjekteringsleder) 

tlf. 97 40 57 44, e‐post: may.holand@vegvesen.no 

  

 
 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://vefsn.kommune.no/
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:Arild-Bjorn.Solvang@vefsn.kommune.no
mailto:may.holand@vegvesen.no
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3 Bakgrunn for planforslaget 

3.1 Målsetninger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt 

I denne reguleringsplanen er de fleste tiltak som vises allerede utbygd. Målsetningene 
for planforslaget blir således å gjennomføre følgende: 

- Planlegge, prosjektere og bygge en løsning for myke trafikanter på strekningen 
Grågåsvegen – Åremma.  

- Frigjøre areal avsatt til vegformål i 2013-plan. 
- Samle eksisterende byggetillatelser/dispensasjonssaker (allerede utbygde g/s-

veger) i en plan slik at fremtidig forvaltning forenkles. 

 

3.2 Planområdet og eiendommer som berøres 

3.2.1 Planområdet 

Planområdet er lokalisert rett nord for Mosjøen i Vefsn kommune, Nordland fylke. 
Strekningen er på ca. 700 meter og strekker seg fra Kuldstaddalen ved kryss 
Grågåsvegen til sør for kryss Marka.   

 
Figur 1 - Planområdet for detaljregulering for E6 med g/s-veger, Kulstaddalen, Vefsn kommune.  
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3.2.2 Eiendommer som omfattes av planarbeidet 

Nedenfor er en tabell som viser direkte berørte eiendommer i planområdet. 

Gnr. Bnr.  
 
 

Gnr. Bnr. 
117 771/772/112 117 8 

117 233 117 9 

117 641 117 15/803 

117  1/172 234 1 

117 55/131 117 664 

117 31/501   
Tabell 1 - Eiendommer i planområdet 

 

3.3 Planstatus for området  

3.3.1 Nasjonal transportplan/St. prp 148 S (2014-2015) 
Prosjektet er bestilt utført av Stortinget gjennom Prop. 148 S (2014–2015) 
Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Nord-Trøndelag grense – Korgen, 
inkl. Brattåsen – Lien i Vefsn og Grane kommuner (E6 Helgeland sør) i Nordland.  

 

3.3.2 Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, vedtatt 2013 
Ny detaljregulering skal erstatte resterende del av detaljregulering for E6 
Kulstaddalen nord – Åkvik, planid 20131049 vedtatt 19.06.2013. Øvrige deler 
(strekningen Marka – Åkvik) ble erstattet av detaljregulering for E6 Kulstaddalen – 
Åkvik, vedtatt 20.06.2018. 

Store deler av planforslaget som nå foreslås til vegformål er alt regulert til vegformål 
og ferdig bygd.  

 

3.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

 
Statens vegvesen har som tiltakshaver vurdert at reguleringsplanen ikke faller inn 
under forskriftens virkeområde. 
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Vefsn kommune har som ansvarlig myndighet vurdert forholdet slik. 
 
Vefsn kommunes vurdering av krav til konsekvensutredning:  
 
KU-forskriftens § 6 om planer som alltid skal konsekvensutredes:  
 
Vefsn kommune har vurdert planens omfang i forhold til forskriftens § 6 om planer og 
tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, og konkludert med at 
reguleringsplanen ikke omfattes av forskriftens § 6.  
 
KU-forskriftens § 8 om konsekvensutredning etter vurdering:  
Vefsn kommune finner at planen ikke faller under planer og tiltak som nevnt i § 8.  
 
Planforslaget vurderes derfor til ikke å være omfattet av KU-forskriften og det skal 
således ikke gjennomføres konsekvensutredning etter KU-forskriften. 
 

 

3.5 Planprosess/medvirkning 

En reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, 
vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan kan utarbeides 
som områderegulering eller detaljregulering. I denne planprosessen er det utarbeidet 
en detaljreguleringsplan ihht. Pbl. § 12‐ 3. Skjematisk kan planprosessen skisseres 
som vist i figuren under. Grønn bakgrunnsfarge henspeiler på når det er mulig å 
komme med innspill til planprosessen. 

 
Figur 2 - Planprosess 

 
Ved planoppstart skal berørte offentlige organer, grunneiere og andre interesserte 
varsles om at planarbeidet er igangsatt. Innen en nærmere angitt frist kan berørte 
parter sende inn forslag til endringer, merknader eller kommentarer til planforslaget. 
Alle innspill vil bli vurdert og eventuelt tatt med i den videre planleggingen. 
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Når Statens vegvesen har utarbeidet et forslag til detaljreguleringsplan vil 
planforslaget bli lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Ved utleggelse til offentlig 
ettersyn har igjen berørte parter mulighet til å sende inn forslag til endringer, 
merknader eller kommentarer til planforslaget.  
 
For å unngå misforståelser bemerkes det spesielt at Vefsn kommune er høringspart 
på lik linje med alle andre. Dette i henhold til Pbl. § 3-7. Alle innspill vil bli vurdert 
og eventuelt tatt med i den videre planleggingen.  
 
Alle forslag og innspill vil bli vurdert av Statens vegvesen gjennom 
merknadsbehandlingen –  og eventuelt bli innarbeidet i detaljreguleringsplanen. 
Planforslaget vil deretter bli overlevert Vefsn kommune til sluttbehandling. Vefsn 
kommune overtar da det formelle ansvaret for den videre saksbehandling og vedtak 
av detaljreguleringsplanen. 
 
Vedtatt detaljreguleringsplan vil utgjøre hjemmelsgrunnlaget for bygging av ny 
gang/sykkelveg, samt innløsning/ekspropriasjon av nødvendig veggrunn. 
  
Vedtatt detaljreguleringsplan kan påklages til Kommunal og 
moderniseringsdepartementet etter § 1‐9. Eventuell klage sendes via Vefsn 
kommune. 
 

3.5.1 Formelt oppstartsmøte mellom Vefsn kommune og Statens vegvesen 
Vefsn kommune og Statens vegvesen  avholdt et formelt oppstartsmøte 31.08.2018. 
I oppstartsmøtet ble grov løsning fremvist, vegvesenet mottok informasjon om 
viktige aspekter som bør ivaretas gjennom planen og forholdet til forskrift om 
konsekvensutredninger ble gjennomgått. 

Møtereferat fra oppstartsmøtet er vedlagt planbeskrivelsen. 

 

3.5.2 Drøftingsmøte med grunneiere, endringer av g/s-veg vest 

Før varsel om planoppstart ble sendt ut ble grunneiere som blir berørt av g/s-veg 
vest for eksisterende E6 invitert inn til et drøftingsmøte. Formålet med møtet var at 
grunneiere skulle bli informert om påviste grunnforhold (bl.a. kvikkleire), at g/s-veg 
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vist i reguleringsplan fra 2013 ikke kan bygges, at Statens vegvesen har utarbeidet 
en alternativ løsning (vist frem under møtet) og at Statens vegvesen ønsket innspill i 
forhold til hvordan den nye g/s-vegen bør justeres slik at den negative påvirkningen 
skal bli minst mulig for grunneierne.  
 

3.5.3 Varsel om planoppstart, innkomne innspill 

Ved varsel om planoppstart (21.09.2018) ble det sendt brev til samtlige grunneiere 
innen planområdet. Likelydende informasjon ble annonsert i lokalavisen 
(Helgelendingen), samt oversendt sektormyndighetene. Frist for å komme med 
merknader/innspill var 21.10.2018. 

Ved høringsfristens utløp var det kommet inn 8 innspill. Innspillene er grovt 
oppsummert i tabell 1 med Statens vegvesens  kommentarer til hvordan innspillene 
er ivaretatt i planprosessen. 

Innsender Innspill Statens vegvesen sin 
vurdering/tiltak 

Vefsn kommune Vefsn kommune ved formannskapet har i 
møte 16.10.2018 gjort følgende vedtak:  
 
Vefsn kommune har følgende innspill til 
planoppstart – detaljregulering for E6 
med g/s-veger, Kulstaddalen:  
Vefsn kommune har i denne saken 
spesielt fokus på god tilrettelegging for 
gående og syklende, samtidig som 
landbruksjord må ivaretas i størst mulig 
grad.  
 
Kommunen forutsetter at det 
reguleres/bygges gang/sykkel-veg på 
begge sider av E6 på strekningen 
Grågåsvegen – Markakrysset. Statens 
vegvesen bes om å finne en trase som i 
minst mulig grad legger beslag på 
verdifull landbruksjord. Erfaring tilsier at 
gående/syklende til/fra Kulstadlia – 
Åremvegen og Åsnevet ikke vil krysse E6 
via bro ved Åremkrysset eller kulvert ved 
Markakrysset, for så igjen å krysse E6 i 
kulvert ved kryss Grågåsvegen. 

G/s-veg i gjeldende plan er 
regulert med en bredde på 3 
meter (funksjon g/s-veg) 
eller 4 meter (funksjon g/s-
veg og kjøreadkomst til 
eiendommer). 
 
Busstopp nord for kryss 
Kulstadlia (Grågåsvegen) er 
trafikksikkerhetsmesig lite 
heldig. Statens vegvesen har 
gjennom denne 
planprosessen forsøkt å 
koble busstoppet mot ny 
g/s-veg mellom 
Grågåsvegen og Åremma, 
samt utredet om det er 
mulig å etablere et nytt 
busstopp sør for 
Grågåsvegen. Våre 
utredninger viser at ingen av 
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Gående/syklende vil sannsynligvis i stedet 
benytte E6 på denne strekningen. Denne 
traseen vil bety forsering av vesentlig 
flere høydemeter for komme mellom 
Kulstadlia og Årem/Markakrysset. Først 
ned til kulvert som ligger på kote 48, så 
opp til Åremkrysset som ligger på kote 
79. Ei overgangsbru vil bety ytterligere 
høydeforskjell. Krysset 
Grågåsvegen/Stortingsmannsvegen ligger 
på kote 69. Delstrekning på dagens g/s-
veg har her en stigning på 12 %.  
 
Gang/sykkelvegen i gjeldende plan er 
regulert med en bredde på 5 meter. 
Bredde på g/s-veger kan reduseres 
dersom ny plan tillater flere 
direkteavkjørsler til E6, slik at disse 
vegene ikke skal kunne benyttes som 
atkomst til enkelte eiendommer slik 
regulert i dag. Det forutsettes også at 
g/s-vegene får tilstrekkelig bredde til å 
kunne defineres som g/s-veger, ikke kun 
gangveger. Ved å redusere vegbredden, 
vil behovet for å ta i bruk landbruksjord 
reduseres.  
 
Kommunen ber Statens vegvesen vurdere 
å føre g/s-vegen på høyre side av E6 i 
egen trase forbi kulvert til Grågåsvegen, jf 
illustrasjon 5 i vurderingen. Dette for å få 
en jevnere stigning for gang/sykkeltrafikk 
fra byen til Markakrysset.  
 
På venstre side av E6 er det i dag regulert 
inn to busstopp på strekningen 
Grågåsvegen – Åremvegen. Busstopp må 
reguleres/bygges i tilknytning til g/s-
veger. Busstopp nord for kryss 
Grågåsvegen som ikke får tilknytning til 
g/s-veg bør fjernes.  
 
Statens vegvesen bes vurdere om det kan 
etableres busslomme sør for kryss 

alternativene kan 
gjennomføres innenfor krav 
til stabilitet i geoteknisk 
regelverk.   
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Grågåsvegen, i tilknytning til dagens 
kulvert. 
  
Begrunnelse for vedtaket: Det må legges 
til rette for at gående/syklende kan ferdes 
trygt mellom Kulstadlia og Markakrysset. 
Dersom det ikke bygges g/s-veg på 
begge sider av E6 her, vil 
gående/syklende sannsynligvis benytte E6 
på denne strekningen. 

Fylkesmannen i 
Nordland 
(Statsforvalteren) 

Fylkesmannen vurderer at 
reguleringsplanen, gjennom foreslått 
trase for gang/sykkelvei, vil medføre 
negative virkninger for landbruket og 
særlig for driften av dyrket areal 
tilhørende eiendom 117/15. Vi har vært i 
dialog med Statens vegvesen om nærmere 
konkretisering av veitrase, hvor mye 
jordbruksland som vil risikere å bli 
nedbygd og behovet for gang/sykkelvei 
på begge sider av E6.  
 
Fylkesmannen forstår at det må tas 
hensyn til at eksisterende grunnforhold 
langs veien er utfordrende. Vi ser også at 
det er gjort gode vurderinger i forkant, i 
tillegg til at formannskapet i Vefsn 
kommune forutsetter at det reguleres 
gang/sykkelvei langs nevnte strekning. 
Samtidig blir det fra kommunens side 
presisert at det forutsettes at mest mulig 
dyrket jord blir ivaretatt.  
 
Gjennom kontakt med Børge Johnsen i 
Statens vegvesen er vi blitt forklart to 
foreløpige gang/sykkelveiløsninger der vi 
ser at begge vil være uheldige med tanke 
på jordvernet. Det ene alternativet vil 
imidlertid innebære større omdisponering 
av dyrket jord enn det andre. 
 
I kartutsnittet under har vi tydeliggjort 
hvilke alternativer, slik vi forstår, som er 

Alternativ markert med gul 
(og siste del av blå linje) er 
ikke tatt med videre i 
utredningen av hensyn til 
jordvernet og fremtidig 
driftsopplegg for Gnr.  
117/15.   
 
Alternativ markert med 
grønn er ikke byggbart 
(grunnforhold) på 
strekningen nedenfor 
gammel driftsbygning til 
man er kommet opp på 
eksisterende lokalveg. 
 
I det videre arbeidet har 
Statens vegvesen benyttet en 
kombinasjon av grønn og 
orange linje for å redusere 
ulempene mest mulig med 
tanke på jordvern. 
Alternativet oppnår også den 
mest fordelaktige stigningen 
på g/s-vegen. 
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aktuelle. Disse er markert med gul og blå 
farge. Fylkesmannen har i tillegg foreslått 
en tredje og fjerde løsning markert med 
grønn og oransje farge.  
 
Alternativer for gang/sykkelvei I 
alternativet markert med gul farge vil 
veien bygges direkte på jordbruksareal og 
dele opp et stort sammenhengende 
jordbruksområde. Arealet synes å være i 
drift og av god kvalitet. Fylkesmannen er 
svært kritisk til dette veialternativet og 
mener det ikke kan godtas av hensyn til 
jordvernsinteressene.  
 
I alternativet markert med blå farge er det 
gjort endringer på trasevalg med at veien 
legges ned langs driftsbygning tilhørende 
eiendommene 117/771, 117/772 og 
117/641. Her vil man kunne ivareta mer 
jordbruksland, men veien vil fremdeles 
dele i to deler av jordarealet tilhørende 
eiendom 117/15.  
 
Alternativet markert med grønn farge er 
Fylkesmannen sitt forslag. Her vil man 
kunne ivareta mest mulig av 
jordbruksarealet innen planområdet, men 
det forutsetter dialog og avklaringer med 
berørte grunneiere. 
 
Alternativet med oransje farge krever 
også avklaringer med berørte 
grunneier(e). Her vil også dyrket jord 
kunne bli ivaretatt i større grad ved at 
man legger veien helt inntil bebyggelsen. 
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I og med at reguleringsplanen er i 
oppstartfasen avventer vi å komme med 
nærmere innspill enn det som er nevnt 
over. Vi forstår at det fra kommunens side 
er et stort ønske om å få etablert 
gang/sykkelvei i området selv om det er 
utfordringer knyttet til grunnforhold. 
Uavhengig av hvilken løsning som velges 
er det avgjørende for Fylkesmannen at 
mest mulig jordbruksareal blir ivaretatt. 
Dette vil i hovedsak være det viktigste for 
oss å følge opp i den videre 
planprosessen. 

Nordland 
fylkeskommune 

Forholdet til regionale interesser  
Så langt fylkeskommunen kan se, er dette 
tiltaket ikke i strid med regional politikk 
slik det blant annet går fram av de 
arealpolitiske retningslinjene i Fylkesplan 
for Nordland. Vi viser likevel til Kapittel 8. 
Arealpolitikk i Nordland, som inneholder 
klare mål for arealpolitikken i perioden, 
og ber om at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet, spesielt kap 8.3 
Naturressurser, kulturminner og 
landskap, som bl.a. sier:  
p) Ved nybygging og endringer og 
utbedringer av vei og bane skal det 
iverksettes tiltak som reduserer faren for 
påkjørsler av vilt og rein.  
 
Planområdet berører østre del av det 
svært viktige friluftsområdet Kulstadlia – 
Hjartåsen. Vi viser her til våre tidligere 
uttalelser om at det må tas hensyn til 
allmennhetens tilgang til viktige 
friluftsområder i det videre arbeidet med 
planene.  
 
Planfaglig 
Referat fra oppstartsmøtet følger saken. 
Dette gir fylkeskommunen et bedre 
grunnlag for å vurdere planene.  
Digital plandialog  

En oppgradering av 
adkomstmulighet (samme 
trase som i dag med bedre 
tilrettelegging) til det svært 
viktige friluftsområdet 
Kulstadlia – Hjartåsen vil 
legge til rette for en økt bruk 
av områdene.  
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I samarbeid med Kartverket og 
Fylkesmannen i Nordland tilbyr 
fylkeskommunen kvalitetssikring av 
planer og publisering i Nordlandsatlas. 
Dette gjelder både planavgrensning ved 
oppstart, planforslag ved høring / 
offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. 
Publisering i Nordlandsatlas bidrar til 
bedre dialog og medvirkning i 
planarbeidet, og gir god oversikt over 
arealforvaltningen. Vi ber derfor 
kommuner og planleggere benytte seg av 
tjenesten. Send planforslag med sosi-
koder til plannordland@kartverket.no. 
 
Kulturminnefaglig innspill  
Vi har sjekket nevnte planer mot våre 
arkiver. Så langt vi kjenner til, er 
planforslaget ikke i konflikt med 
verneverdige kulturminner. Vi har 
foreløpig ingen merknader til 
planarbeidet og vil gi endelig uttalelse når 
planforslag foreligger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil sende planforslaget til 
kartverket. 

Bane Nor Nordlandsbanen ligger nedstrøms 
planområdet 700 meter unna. Fra 
planområdet strekker det seg 
et sammenhengene kvikkleireområde ned 
til Kulstaddalen. Aktuelle 
kvikkleireområde ligger 200 meter unna 
kvikkleiresonen Kulstadsjøen som 
jernbanen ligger på. 
 
Det må dokumenteres om tiltakene 
planen legger til rette for kan utsette 
jernbanen for økt fare for flom -, 
erosjons- og skredskader. Dersom det er 
nødvendig å utføre risikoreduserende 
tiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet, 
må det sannsynliggjøres om tiltakene er 
gjennomførbare. Dette gjelder både i 
anleggsfasen og permanent. 
 
Bane NOR har en rekke krav til 
planlegging i nærheten av jernbanen. 

Det er utført omfattende 
grunnundersøkelser i 
området. 
Vurderinger i den 
geotekniske rapporten viser 
at tiltaket kan bygges med 
en «ikke forverring» av 
stabiliteten. 
De eksisterende vannveiene 
er ivaretatt og det vil ikke 
ledes vann på andre plasser 
enn i dag. 
Vi kan ikke se at den 
planlagte Gang- sykkelvegen 
vil kunne utsette jernbanen 
for økt fare. 
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Informasjon om disse finnes i vår veileder 
for nasjonale interesser i 
arealplanlegging. Hvis det er behov for 
samråd med Bane 
NOR (jf. vår veileder) eller konkrete 
spørsmål der det behov for avklaring, ta 
kontakt med saksbehandler så tidlig som 
mulig. 

NVE Etter det vi kan se av det tilsendte 
planforslaget vil ikke det planlagte tiltaket 
komme i berøring med vann eller 
vassdrag. 
 
Det er selvsagt uheldig at en er nødt til å 
omregulere og flytte planlagte anlegg 
grunnet dårlige grunnforhold sent i 
prosessen, men det viktigste er selvsagt 
sikkerheten for brukerne og berørte.  
 
Vi forutsetter at forholdet til geoteknikk 
og grunnforhold er avklart, herunder med 
uavhengig kvalitetskontroll når 
planforslaget legges ut til offentlig 
ettersyn og at geotekniske rapporter og 
notater vedlegges planforslaget. 

Da strekningen Grågåsvegen 
- Åremma skulle 
prosjekteres var det 
beregningsmessig ikke 
mulig å oppfylle nye krav til 
geoteknisk stabilitet som 
stilles i Statens vegvesens 
eget regelverk, NS-EN 1997-
1:2004+A1:2013+NA:2016 
Eurokode 7: Geoteknisk 
prosjektering. Del 1: 
Allmenne regler og NVE 
Veileder 7/2014 Sikkerhet 
mot kvikkleireskred. Det 
medfører at regulert løsning 
ikke kan bygges selv om 
geoteknisk løsning var 
godkjent da 
reguleringsplanen ble vedtatt 
i 2013.   
 
I denne reguleringsplanen 
skal ny løsning for 
strekningen Grågåsvegen – 
Åremma fastsettes. 
Geotekniske rapporter og 
uavhengige kontroller vil 
vedlegges ved offentlig 
ettersyn. 

Direktoratet for 
mineralforvaltning 

DMF kan ikke se at denne delen av 
vegstrekningen kommer i konflikt med 
registrerte forekomster av mineralske 
ressurser. Ut ifra foreliggende 
informasjon kan vi heller ikke se at planen 
medfører uttak av masser som vil 
omfattes av mineralloven.  

Merknaden tas til 
orientering. 
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DMF har på nåværende tidspunkt ingen 
merknader til varsel om planoppstart - 
detaljregulering for E6 Kulstaddalen i 
Vefsn kommune. 

Asbjørn Sæther Synspunkter i forbindelse med ny 
detaljregulering for E6 med gang og 
sykkelveier, Kulstaddalen, Vefsn 
kommune.  
 
Mye kvikkleire gjør at vegvesenet må 
finne nye løsninger for gang og sykkelvei 
på vestsiden av E6 i Kulstaddalen.  
 
For oss som eier og driver åkerarealet i 
området er det viktig å presisere:  
Man må prøve å finne løsninger som 
legger beslag på minst mulig dyrket 
mark.  
 
Dersom framtidig veitrase likevel berører 
dyrket mark, må man finne løsninger der 
veien følger åkerkant og ikke deler opp 
åkerareal.. Små arealer mellom en ny 
gangvei og E6 vil ikke være tilgjengelig 
for beitedyr og samtidig for små og 
upraktiske å drifte med dagens 
maskinelle utstyr. I realiteten vil slike 
smålapper gå ut av drift.  
 
Beste løsning vil etter vår mening være en 
overgangsbru ved kryss E6-Åremvegen, 
slik at all ferdsel blir overført til 
gang/sykkelveg på østsiden av E6. Med 
en slik løsning unngår man vanskelige 
grunnforhold på vestsiden og landbruket i 
området blir påført minst mulig ulempe. 
Med denne løsning unngår man også 
konflikt med kommunal 
hovedvannledning som følger vestsida av 
E6 helt opp til Skotsmyr.  
 

Eiendommen Gnr. 117/1 og 
117/172 blir kraftig berørt 
ved etablering av en ny g/s-
veg. Graden av berøring vil 
imidlertid i liten grad 
overstige de konsekvenser 
som ble skissert i 
reguleringsplan vedtatt i 
2013. Gjennom 
planleggingen har 
vegvesenet utredet og 
vurdert de forslag 
grunneiere har kommet med.  
 
Vår vurdering knyttet til  
realisering av en bru over E6 
ved kryss Åremma er kort 
oppsummert følgende: 
- Bru over E6 er byggbar 

ved 
fundamenteringsmetode 
pæling. 

- Tilløpsfyllinger for g/s-
veg opp til bru er ikke 
byggbare(grunnen tåler 
ikke belastningen). 

- Løsningen vil 
sansynligvis ikke bli 
benyttet, da alternativet 
for myke trafikanter er å 
gå rett over E6 i plan.   

Anne Staurem Undertegnede vil komme med følgende 
innspill innenfor rød stipling i tilsendt 
utsnitt:  

Pkt.1: Etter dialog og avtale 
med grunneier den 
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 1. Gårdsvegene til gnr. 117 bnr. 8, og 
gnr. 117, bnr. 9, bør få avkjørsel til E6 
ved planlagt kryss til Åremvegen.  
 
 2. Drenering i dalføre øst for E6 fra 
Åremkrysset til Skotsmyra må utformes 
slik at det er mulig å komme til for 
fremtidige reparasjoner. Det gjøres 
oppmerksom på at dette er et punkt med 
mye vann! Gjenstående åker må planeres 
slik at maskinelt utstyr kan brukes.  
 
 3. Det skal lages avkjørsel til skogteig 
tilhørende gnr.117, bnr. 8, på venstre 
side av E6. Denne kan enkelt opparbeides 
til tilknytning til gang og sykkelveg. 

20.10.2020 vil det ikke bli 
etablert avkjørsel direkte til 
E6 i krysset til Åremma, men 
det er etablert veg 
dimensjonert for vogntog. 
 
Pkt.2: Ny drenering er 
etablert, men løsning knyttet 
til mye overflatevann i 
dalsøkk nedover jordet ses 
nærmere på. 
 
Pkt.3: Er etablert avkjørsel til 
området fra kryss Åremma/ 
g/s- veg. 
 

Tabell 2 - Merknader ved planoppstart 

3.5.4 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 07.12.2021 – 
31.01.2022 på følgende steder: 

 

• Vefsn kommune, Rådhuset og Biblioteket (Sjøsiden) 

• Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22 

• Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter 

• Internett http://vefsn.kommune.no 

 

Grunneiere og sektormyndigheter mottar varselet pr. post/e-post.  

Varsel om offentlig ettersyn blir også kunngjort i lokalavisen Helgelendingen. 
 
Ved utarbeidelse av denne planen var det restriksjoner grunnet covid-19. Statens 
vegvesen har valgt å ikke gjennomføre et offentlig folkemøte. Grunneiere er derfor 
spesielt oppfordret til å ta kontakt hvis man har spørsmål eller forslag til 
justeringer.  

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter
http://vefsn.kommune.no/


Detaljregulering for E6 med g/s-veger, Kulstaddalen, Vefsn kommune 

20 
 

4 Eksisterende situasjon 

4.1 Hva er bygd 

Eksisterende status (se understående kartutsnitt) er at alle g/s-veger som kunne 
bygges i henhold til 2013-planen er gjennomført. Asfaltert bredde på g/s-vegene er 
minimum 3 meter og strekningene er lyssatt.  

I tillegg er avkjørselsløsninger for eiendommene gnr.117/8, gnr. 117/9 og 117/15 
endret i tråd med administrativt vedtak 219/20. Asfaltert bredde ved 
kombinasjonsbruk er 4 meter. I tillegg kommer breddeutvidelser for å sikre 
fremkommelighet for vogntog. Strekningene er lyssatt.  

 

 
Figur 3 - Viser hva som er bygd 

Kartutsnittet viser hvilke g/s-veger som er bygd og tiltak (skjæring, fylling, 
avlastning av terreng) forbundet med byggingen.   
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4.1.1 Østsiden av E6 

 
Figur 4 - Viser hva som er bygd – bilde i retning nordover  

Fra eksisterende g/s-veg opp Kulstaddalen og eksisterende planfrie krysning ved 
kryss Kulstadlia (Grågåsvegen) er det bygd ny g/s-veg nordover på østsiden av E6. 

 
Figur 5 - Viser hva som er bygd – bilde i retning sørover  

Ny g/s-veg på østsiden av E6. Bildet er tatt med retning sørover.  
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Figur 6 - Viser hva som er bygd – bilde i retning sørover  

Kombinert g/s-veg og adkomstløsning til eiendommene gnr.117/8, gnr. 117/9 og 
117/15. Breddeutvidelser er gjort for å sikre fremkommelighet for vogntog. 

  

 
Figur 7 - Viser hva som er bygd – bilde i retning nordover  

Ny g/s-veg på østsiden av E6 er koblet opp mot en planfri kryssing under E6 (kobles 
opp mot g/s-veg på vestsiden av E6) og fv.250 (Marka). Bildet er tatt med retning 
nordover. 
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4.1.2 Vestsiden av E6 

 
Figur 8 - Viser hva som er bygd – bilde ved undergang 

Ny g/s-veg på vestsiden av E6 er koblet opp mot en planfri kryssing under E6 
(kobles opp mot g/s-veg på østsiden av E6) og «gammel E6». Fra dette punktet kan 
myke trafikanter komme seg til f.eks. friluftsområdet Baågneset uten å bevege seg 
ut på ny E6. Bildet er tatt med retning sørover. 
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Figur 9 - Viser hva som er bygd – bilde i retning sørover 

Ny g/s-veg på vestsiden av E6. Bildet er tatt med retning sørover.  
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Figur 10 - Viser hva som er bygd – bilde ved kryss til Åremma 

Ny g/s-veg på vestsiden av E6 avsluttes ved kryss Åremma.  Bildet er tatt med 
retning sørover. 

Da strekningen Grågåsvegen - Åremma skulle prosjekteres var det 
beregningsmessig ikke mulig å oppfylle nye krav til geoteknisk stabilitet som stilles 
i Statens vegvesens eget regelverk, NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2016 
Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler og NVE Veileder 
7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. Det medfører at tidligere regulert løsning 
ikke kan bygges selv om geoteknisk løsning var godkjent da reguleringsplanen ble 
vedtatt i 2013.   
 
I denne reguleringsplanen skal ny løsning for strekningen Grågåsvegen – 
Åremvegen fastsettes. 
 
 



 
 Detaljregulering for E6 med g/s veger, Kulstaddalen, Vefsn kommune 

__________________________________________________________________________________ 

26 
 

5 Beskrivelse av eksisterende forhold i planområdet 

I beskrivelsen av planområdet vinkles beskrivelsen primært mot strekningen 
Grågåsvegen – Åremvegen. Årsaken til dette er at øvrige elementer i denne 
reguleringsplanen allerede er bygd i henhold til detaljregulering for E6 Kulstaddalen 
nord – Åkvik (vedtatt i 2013) med tilhørende dispensasjoner. 

 

5.1 Trafikkforhold  

 

5.1.1 Kjørende trafikk 

E6 er ca. 7,5 meter bred skiltet hastighet er  70 km/t. Trafikktellinger viser en 
gjennomsnittlig årlig trafikkmengde på  2950 kjøretøy pr. dag. Trafikkmengden er 
høyest i sommermånedene. 

 

Ny gang- og sykkelveg er ferdig bygd  til høyre i bildet.  
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5.1.2 Myke trafikanter 

Statens vegvesen har utført en barnetråkkregistrering i forbindelse med 
reguleringsplan fra 2013. I denne barnetråkkregistreringen fremkommer det at 
dagens E6 (2013) oppleves som utrygg for myke trafikanter. I ettertid er det blitt 
bygget flere nye g/s-veger. 

Høsten 2020 ble eksisterende g/s-veg opp Kulstaddalen koblet sammen med ny g/s-
veg opp til kryss Marka. Denne ble videre forbundet med g/s-veg fra kryss Åremma 
– eksisterende E6 via en undergang.  
 

 

 

 

Figur 12 - Viser hva som er bygd og hva som gjenstår 

 

G/s-veg er byggbar 
men ikke bygd på 
denne strekningen 

Ferdig høst 2020 

G/s-veg er ikke byggbar 
på denne strekningen 

Ferdig høst 2020 

Ferdig høst 2020 
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Meste parten av g/s-vegnettet er ferdig bygget, men det gjenstår å bygge ny veg for 
myke trafikanter mellom Grågåsvegen og kryss til Åremma på vest siden av E6. 
Denne strekningen benyttes i stor grad av befolkningen i Kulstadlia som ønsker å 
bruke turområdet i Hjartåsen/Kulstadlia.  Med dagens forhold må E6 benyttes. 

Strekningen Grågåsvegen – Åremma inngår i en «turløype» rundt Kulstadlia/Åremma. 
Pilen på kartet viser hvor start for g/s-veg ved Grågåsvegen er.  

 

 
 
Det er også etablert en trimrute som går via Grågåsvegen – Luktvassvegen (E6) – 
Åremvegen – Hestremvegen – Ryneslia – Kulstadlia. 
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5.2 Naturressurser 

5.2.1 Landbruk 
Planområdet omfatter areal som i dag benyttes til jord, innmarksbeite og skog (lauv- 
og barskog).  
 
Eksisterende E6 har dyrka jord på begge sider. Dette innebærer at jordbruksområder 
langs hele planstrekningen vil berøres av tiltak.   
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5.2.2 Reindrift 

Planområde ligger hovedsakelig i Røssåga/Toven reinbeitedistrikt (rød farge i kart 
nedenfor) og berører så vidt litt av Jillen Njaarke reinbeitedistrikt (grønn farge i kart 
nedenfor).  

I planområdet er det ingen konflikt med flyttelei, trekklei og beiteområder for rein. 
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5.3 Kulturminner 

5.3.1 Nordland fylkeskommune 
 
I forbindelse med varsling av planoppstart ble Nordland fykeskommune underrettet 
om hvor planområdet ligger. Nordland fylkeskommune har sjekket sine arkiver og 
vurdert planarbeidet så langt som ikke i konflikt med verneverdige kulturminner.  

Det finnes ingen registrerte kulturminner innefor området det er varslet planoppstart 
for. 

5.3.2 Samiske kulturminner 
Vi har ikke mottatt svar fra sametinget i forbindelse med varsling av planoppstart.  

 

5.4 Grunnforhold 

Området ligger godt under marin grense og i overgangen mellom en mektig 
havavsetning og Kulstadåsen hvor det er kort dybde til berg. 
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Havavsetningen er godt undersøkt og vi har en stor mengde grunnundersøkelser i 
området. I flere av borpunktene er det registrert spørbruddsmateriale og kvikkleire. 
Det plalagte tiltaket er derfor planlagt slik at det ikke vil forverre stabiliteten i 
området. Det er også viktig at alle vannveier blir ivaretatt med uløp i eksisterende 
bekkeløp og at disse erosjonssikres. 
  

5.5 Nærmiljø og friluftsliv 

5.5.1 Barn og unge (Barnetråkkregistreringer) 

Barn og voksne har ulike tilnærmingsmetoder til samme problemstilling – og 
vektlegger ofte bruksverdien av et område forskjellig. Et areal voksne ser på som 
skrapareal kan være en viktig nærlekeplass for barn i nærområdet. Arealet fyller 
således en viktig funksjon i samfunnet – selv om de voksne ikke nødvendigvis er klar 
over det. 

I forbindelse med utarbeidelsen av detaljreguleringsplan E6 Kulstaddalen nord – Åkvik 
i 2013 har Barne- og ungdomstjenesten i Vefsn kommune gjennomført en 
Barnetråkkregistrering innen planområdet. Under gjennomføringen ble det klarlagt at 
det totalt sett bor få barn innenfor planområdet. Temaet er omtalt i vedlegget 
“Barnetråkkartlegging – E6 Kulstaddalen nord - Åkvik“. Det ble pekt på behov for 
gang-/sykkelveg langs Grågåsvegen. I tillegg ble det syklet langs E6 på flere 
delstrekninger. Følgende områder blir brukt av barn og unge; badeplasser ved 
Forsmo, cross-arena ved Jomfruremma, cross/sykkelområde nord for Vollen, 
skiløype/turveg fra Baåga og vestover, turplass ved Åkvikmyra og akebakke ved 
Åsberget. 

Barn og unge går og sykler langs dagens E6 for å komme seg til ulike badeplasser 
langs elva Fusta. Ut fra barnetråkkregistreringen benyttes veg til Jomfruremma som 
sykkelveg, samt atkomst til en badeplass i elva Fusta. 
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5.5.2 Kulstad skole 

Kulstad oppvekstområdes bruker planområdet til sine utflukter. 

Kulstad skole er lokalisert til bydelen Kulstadlia og elevene kommer fra Kulstadlia, 
Halsøy, Dalenget, Breimoen, Halsåsen og Herringen 

Skolen har ca 300 elever fordelt på første til og med sjuende trinn. 

Skolen er en «gå-skole» og har høyt fokus på fysisk aktivitet. Det er mange fine 
turområder i nærmiljøet, blant annet Skoleskogen, Hufseskogen og Ollmoen. Disse 
brukes aktivt hele året.  Den nye g/s-vegen vil lette atkomsten til disse områdene. 
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5.6 Naturverdier 

5.6.1 Skogbruk 

 

Det berørte området i planområdet har middels til høy bonitet. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Standardvalg for gang- og sykkelveg 

Gang- og sykkelveg bygges med minimum 3 meters fri bredde, samt skulder på 2x25 
cm. På de strekninger hvor g/s-veg også skal fungere som atkomstveg til bolig blir 
g/s-veg utvidet til fri bredde 4 meter. 

 

Gang- og sykkelvegen bygges med gatelys. 
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6.2 Busstopp 

I planområdet ligger det to busstopp som fortsatt skal benyttes som i dag. Det skal 
ikke gjøres tiltak på E6.  Ingen av busstoppene er universelt utformet. 

 

6.3 Oversikt over kryss og avkjørsler  

Statens vegvesen vil av trafikksikkerhetshensyn aktivt sikre at det blir færrest mulig 
direkteavkjørsler ut på ny E6. Dette sikres først og fremst gjennom måten vegen blir 
planlagt og bygd på – men også ved at det vil bli gjennomført en streng 
avkjørselspolitikk i ettertid.  

Reguleringsformål Side av vegen Type 
avkjørsel 

Bruksrett (nåværende eier) 

o_SKV2 Venstre Kryss Kommunalveg Grågåsvegen 

o_SGS4 og f_SKV2 Høyre Boliger 117/8, 117/9 og 117/15 

o_SKV1 Venstre Kryss Kommunalveg Åremvegen 

f_SKV1 Venstre Boliger 117/112, 117/789, 117/15, 117/233, 117/641, 
117/771, 117/772 og 117/803. 

Tabell 3 - Oversikt over avkjørsler/kryss (til E6) på planstrekningen  
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6.4 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget 

Uforutsette forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, 
kan føre til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra 
vedtatt formålsgrenser. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike 
noe fra tillatelse/planens formålsgrenser for å oppnå en tjenlig grense ut ifra 
forholdene i terrenget, men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker 
for grensejustering.  

Under følger en beskrivelse av den nye vegstrekningen og hvilket arealbeslag som må 
gjøres.  

6.4.1 Anleggs- og riggområder 

I forbindelse med anleggsgjennomføringen vil en benytte areal avsatt til vegformål 
og annen veggrunn teknisk. Der hvor det er sannsynlig at det vil bli behov for mer 
midlertidig areal er dette avsatt som midlertidig anlegg- og riggområder innenfor 
«Landbruk» eller «LNFR». Dette gjelder ved etablering av høye bergskjæringer, tiltak 
for å ivareta områdestabilitet, etablering av traktorveger, samt ved forenkling for 
fremtidig drift og vedlikehold av overvannshåndtering etc. Det er knyttet særskilte 
bestemmelser til reetablering av disse områdene etter endt anleggsvirksomhet angitt 
i Bestemmelsesområder i reguleringsbestemmelsene. 

I forbindelse med anleggsgjennomføring vil det også være behov for områder som 
kan benyttes som midlertidige/varige deponiområder og masseuttak til vegbygging. 
Foreslåtte deponiområder vises i reguleringsplankartet. Det er knyttet egne 
bestemmelser til hvert av disse områdene, og krav til bruk og reetablering av 
områdene. 

6.4.2 Gjennomføring 

Anlegget ligger stort sett i jomfruelig terreng. Strekningsangivelsen (Profilering) 
finnes i vedlagt Illustrasjonshefte på tegning C101. 

På strekningen P0-220 følger vegen en eksisterende sti. Det vil være viktig at det 
under anleggsgjennomføringen etableres tilstrekkelig sikring og informeres godt 
om at området vil være avstengt og at sti ikke kan benyttes under utførelsen av 
anleggsarbeidene. Dette for å hindre uønsket ferdsel av 3.part. Strekningen er mye 
brukt at Kulstad skole som utfartsområde, det vil etableres videre tilkobling til 
sti/traktorveg i P210. 
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På strekningen P100-220 vil det være behov for sprengning, området er oversiktlig 
og tilkomst til området er god. Så sprengningsarbeidene fremstår som godt 
gjennomførbare og vurderes ikke som kompliserte. Det er også gode muligheter for 
at salveretning ikke må legges mot bebyggelse. Skjæringshøyden på fjellskjæring vil 
være på ca. 4 meter. Området er noe sidebratt, slik at dette må hensyntas under 
anlegget. 

På strekningen P250-450 passerer vegen flere boliger ved Hægervollen. Arbeidene i 
dette området er av enkel karakter og består av grave- og fyllingsarbeider. Vegen er 
lagt slik at det er god avstand og plass til boliger for utførelsen av arbeidene, vegen 
følger også i stor grad eksisterende veg til bolig i P280. Nærmest bygg til veglinjen 
er låve i området P440-460 hvor avstanden fra vegkant til bygning er ca. 4 meter. 
Det må forventes at det i enkelte tidsrom ikke vil være mulig å kjøre helt opp til 
bolig i P280 under anleggsgjennomføringen, dette vil planlegges nærmere i samråd 
med boligeier.  

På strekningen P450 og mot kryss til Åremma går vegen på dyrket mark og parallelt 
med E6. Arbeidene på denne strekningen er ukompliserte rent anleggsteknisk. Men 
nærhet til E6, avstand på ca.3-4 meter, vil kreve tung sikring og aktsomhet under 
arbeidene.  

7 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 

I dette kapittelet vurderes hvilke virkninger en kan forvente ved en realisering av 
planforslaget. Tema om naturgitte farer (f. eks. flomfare og skredfare) er ivaretatt og 
dokumentert i kapittel 10 Risiko- og sårbarhetsanalyse, samt gjennom vedlagte 
utredninger.  
 

7.1 Framkommelighet 

Det vil ikke være redusert framkommelighet på E6 ved bygging av g/s-vegen. 
I området med nærføring settes det opp midlertidig rekkverk mellom E6 og 
utførende maskiner. 
 
Det vil være noe redusert framkommelighet til friluftsområdet ved bygging av g/s-
vegen. 
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7.2 Trafikksikkerhet 

Ved å kombinere det nye internvegsystemet med enkelte g/s-veger oppnås helt nye 
atkomstmuligheter for gående og syklende. Myke trafikanter får en sikker atkomst fra 
Mosjøen til Baågneset og Aspneset camping, som er atraktive områder for frilufts 
aktiviteter.  
 

 
Figur 22 - Baågneset – et statlig sikret friluftsområde 

 
Videre sikres forbindelsen mellom Kulstadlia, Åremma, Marka og Båthølen slik at blant 
annet skolevegen til Kulstad skole blir trygg. Nettverket gjør også at atkomsten til 
busstoppene langs vegen på strekningen Kulstaddalen nord – kryss Marka sikres ved 
at man kommer seg helt frem til busstoppene via gang- og sykkelveger. Man unngår 
dermed dagens situasjon med gangtrafikk på E6 for å komme seg til busstopp. Og 
sist men ikke minst gjør nettverket at Mosjøen som sykkelby kan videreutvikles. 
 

7.3 Kollektivtransport 

Det er to etablerte busstopp på dagens E6. Busstoppene skal fortsatt brukes som i 
dag, men busstopp ved Åremvegen får gangveg mellom busstopp og g/s-vegen. 

Gangvegen er regulert som en del av o_SGS1 
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Figur 23 – Gangveg til eksisterende busstopp 

 

7.4 Universell utforming 

For å oppnå en akseptabel gang- og sykkelveg i geoteknisk vanskelig område, samt 
minimere beslag av dyrket mark, har vi ikke klart å tilfredsstille krav om universell 
utforming. 

I utgangspunktet skal alle våre anlegg være universelt utforma, jf. 
formålsparagrafen i pbl. I dette tilfelle har vi stigning over 5 % som er kravet for 
denne gang- og sykkelvegen i henhold til håndbok 100. 

Vi overskrider kravet på ca. 70 m som har 6.9 % stigning og ca. 120 m med 5,5 % 
stigning. Det er søkt Vegdirektoratet om fravik for dette forholdet og fravik er 
innvilget.  

 

7.5 Bomiljø - nærmiljø 

Ved en realisering av denne planen vil de som er bosatt i Kulstadlia, Mosjøen og 
videre nordover langs dagens E6 oppleve en svært forbedret situasjon 
trafikkmessig. Det er mulig å bevege seg fra Kulstad og nordover til Mjåvatn uten å 
komme inn på E6. 
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7.6 Forholdet til barn og unge 

Ved en realisering av denne reguleringsplanen vil sikkerheten for myke trafikanter 
bli bedre ivaretatt enn det dagens forhold. Ved etablering av tosidig g/s-veg vil det 
bli mindre behov for å krysse E6 i plan og det vil medføre en positiv endring i barn‐ 
og unges mulighet til å ferdes mer fritt i nærmiljøet. 

 

7.7 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Det er ingen registrerte verneområder, verneverdige naturtyper/arter i området. 

Planområdet berører ingen vassdrag og vannhåndtering er beskrevet i vedlagt 
rapport for «Overvannshåndtering GSV Kulstaddalen». 

 

7.8 Kulturminner 

Det er ingen registrerte kulturminner i planområdet. 

 

7.9 Områdestabilitet 

Det planlagte tiltaket ligger i tiltakskategori K1 i henhold til NVE veileder 1/2019.   
Det vil ikke være behov for å avgrense og utrede en faresone, men det må gjøres en 
vurdering av alle relevante løsneområder hvor erosjon kan utløse skred. Tiltaket må 
ha en absolutt sikkerhet på 1,4 eller ikke forverring av stabiliteten.  

Den planlagte løsningen forverrer ikke stabiliteten i området og det er gjort en 
detaljert gjennomgang av vannveier slik at disse ikke blir forandret. 

  

7.10 Landskap 

Norsk Institutt for Bioøkonomi – NIBIO har etablert et nasjonalt klassifiseringssystem 
for landskap. Tiltaket ligger innenfor følgende landskapsregion: 

• 32. Fjordbygdene i Nordland og Troms 
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Landskapsregionen er igjen delt inn i underregioner. Tiltaket ligger innenfor 
underregion 32.1 Velfjorden/Vefsnfjorden. 
 
Kulturlandskapet med spredt bebyggelse, dyrka mark og beiteområder 
ligger i store bølgende flater i Kulstaddalen, og strekker seg langs dalbunnen og 
oppover åssiden i Fustadalen. 
 

 
Figur 24 – Landskapsregion 

Tiltaket medfører ingen endring av landskapsbilde. 

 

7.10.1 Adkomstmuligheter  

Generelt legges det til rette for at naturressurser i området kan benyttes som nå ved 
at atkomstmulighetene er ivaretatt. Adkomstmulighter er vist ved avkjørselspil i 
reguleringsplankartet.   
 

7.10.2 Omdisponering av jordbruksjord 

Området regulert som L1 #3 kan benyttes som midlertidig anleggsområde i 
forbindelse med bygging av ny g/s-veg. Ved ferdigstillelse av området skal overvann-
/drensledninger utbedres, og området skal slakes ut til minimum 1:7. Området 
istandsettes og revegeteres til dyrket mark. 
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8 Hva løses ikke gjennom denne planen 

Gjennom denne planen blir det ikke utført endringer på E6 ettersom grunnforholdene 
er krevende. E6 er bygd som planen viser. Dette medfører at man beholder de to 
busslommene som ligger på dagens E6 uten å gjennomføre universell utforming. 
 

 

Gjennom planprosessen er følgende vurdert: 

Gjennom innspill fra grunneiere og Vefsn kommune har Statens vegvesen som en 
del av denne planprosessen vurdert flere forskjellige løsningsalternativer.  

- Flytte undergang sør for rundkjøring nærmere kryss Åremma 

- Etablere planfri kryssing over Åremmakrysset ved bruk av gangbru 

- Ulike traseer for g/s-veg 

- Flytte eksisterende busslomme og koble den opp mot eksisterende kommunale 
g/s-veg. 

Dette er punkter som er forkastet da det er vanskelig å gjennomføre pga. store 
kostnader, umulig å gjennomføre ut ifra geotekniske vurderinger m.m. 
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9 Endringer fra godkjent plan 

Godkjent plan fra 2013 er markert med rød farge i utklipp nedenfor.  

 

 

Figur 25 – Endringer i forhold til tidligere vedtatt plan  

 
Vest side:  
Området vist på venstre side skal bygges. 
 
Øst side: 
Ekstra areal, på høyre side, som kommer utenfor vedtatt plan fra 2013 er behandlet 
i forbindelse med dispensasjons sak. Denne ble behandlet når bygging av 
Kulstaddalen N – Åkvik pågikk. Arealet er ferdig bygget og tas med inn i ny 
reguleringsplan. 
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10 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 

10.1.1 Innledning 

Med utgangspunkt i detaljregulering for E6 med G/S-veger ved Kulstaddalen i Vefsn 
kommune, er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne 
skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved alle planer for 
utbygging innenfor et planområde (jf. §4-3). 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, 
som lite til moderat sårbart. 

Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 
av de temaer som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. Følgende 
farer har blitt utredet: 

• Skredfare 
• Ustabil grunn (grunnforhold) 
• Ekstremnedbør (overvann) 
• Skog-/lyngbrann 
• Transport av farlig gods 
• Trafikkforhold 
• Nærhet til jernbane 
 
Av disse farene fremsto planområdet som moderat sårbart for transport av farlig 
gods, og det ble derfor utført en hendelsesbasert risikoanalyse av denne faren. 
Analysen viste akseptabel risiko – gul sone der risikoreduserende tiltak må vurderes. 
Det er imidlertid ingen risikoreduserende tiltak som vurderes å være aktuelle basert 
på en kost/nytte-vurdering, utover å ha en god beredskap hos nødetatene. 

Det er imidlertid, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert 
tiltak som det ut fra samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å 
unngå å bygge sårbarhet inn i dette planområdet. Tiltakene er sammenfattet i tabell 
5.2 (vedlegg til denne planen) og må følges opp i det videre planarbeidet. 
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10.1.2  Innledende farekartlegging 
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Tabell 4 - Oversikt over farevurderinger  
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10.1.3  Oppsummering av tiltak 

 

 

Tabell 5 – Oppsummering av tiltak  

 

11 Oppsummering og anbefaling 

Statens vegvesen anmoder Vefsn kommune om å ta planforslaget opptil endelig 
behandling. 

Vi ber også Vefsn kommune om å oppheve de resterende delene av detaljregulering 
for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, planid 20131049 vedtatt 19.06.2013. 
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12 Andre dokumenter 

12.1Reguleringsbestemmelser 
 

DETALJREGULERING FOR E6 MED G/S-VEGER, KULSTADDALEN  
 

Planident P-201811121 
Planbeskrivelse, dato 26.11.2021 
Bestemmelser, dato 01.12.2021 
Plankart, dato 01.12.2021 
Arkivsaknr.  
Plan vedtatt:  

 
 

12.1.1.1 § 1.0 FORMÅL 

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny g/s-veg mellom 
Grågåsvegen og Åremvegen på vestsiden av E6, samt sikre fremtidig 
arealdisponeringen rundt ny E6. 

12.1.1.2 § 1.1 PLANAVGRENSNING 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 201811121. 
Planens avgrensning er fra Grågåsvegen til nordøst for vegkryss til Åremma.  

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart vertikalnivå 2, på 
grunnen/vannoverflaten, i målestokk 1:1500.  

§ 1.2 Planområdets arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 
Området reguleres til følgende arealformål, hensynssoner og 
bestemmelsesområder, jfr. plan- og bygningsloven §§ 12-5, 12-6 og 12-7: 

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg 
− Boligbebyggelse B 

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
− Kjøreveg SKV- angitt o_SKV for offentlig veg, f_SKV for felles veg og 

SKV for privat veg 
− Annen veggrunn – tekniske anlegg o_SVT 
− Annen veggrunn – grønt anlegg o_SVG 
− Gang-/sykkelveg o_SGS 

§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
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− Landbruksformål L 
 

§ 12-6 Hensynssoner 
− Høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler) H370 
− Frisiktsone H140 

 
§ 12-7 Bestemmelsesområde 

− Anlegg- og riggområde 
 

12.1.1.3 §2 FELLES BESTEMMELSER 

§ 2.0 Etter Veglovens § 29 er byggegrensen 50 m fra senterlinje riksveg. Forbudet 
gjelder ikke tekniske bygg i tilknytning til veganlegget.  

 
§ 2.1 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 
 
§ 2.2 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved 

gravearbeid som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og 
melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune, kulturetaten. 

 
§ 2.3 Støy 

Støygrensen er Lden = 55 dBA ved uteplass til bolig og fritidsbolig, samt 
utenfor rom med støyfølsom bruk til bolig. 

§ 2.4 Matjord skal ivaretas med tanke på fremtidig bruk. 
 
§ 2.5 Geoteknisk prosjektering 

Geoteknisk prosjektering og bygging skal gjennomføres i samsvar med 
aktuelle normaler, retningslinjer og håndbøker og i samsvar med geotekniske 
undersøkelser, geotekniske rapporter og rekkefølgebestemmelser. Det henvise 
spesielt til NS-EN 1997-1+NA:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, 
del 1: Allmenne regler» og NS-EN 19978-2:2008 «Eurocode 7: Geoteknisk 
prosjektering, Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og 
laboratorieprøver» samt håndbok V220: «Geoteknikk i vegbygging». 

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan 
for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. 
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12.1.1.4 § 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse B1, B2 og B3 
§ 3.1.1 Tomtene kan bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg. 
§ 3.1.2 Maks utnyttelsesgrad er 35 % BYA. 
§ 3.1.3 Maksimal tillatt gesimshøyde/mønehøyde er 8 m / 9,0 m regnet fra ferdig 
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt den enkelte bygning. 
 

12.1.1.5 § 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR  

§ 4.1. Generelt 
Om det i byggeplanen skulle vise seg at det er formålstjenlig å gjøre endringer på 
vegen som går inn på formålet annet vegareal, vurderes dette ikke å være i strid 
med planen. Tilsvarende vurderes små justeringer av senterlinje, vegskulder ikke å 
være i strid med planen. 
 
§4.2 Offentlige veger 
 
§ 4.2.1 Offentlig veg o_SKV1 
Formålet omfatter generelt arealer til kjøreveg, vegkryss, stopp-plasser, rekkverk, 
støttemurer  og andre anlegg som naturlig tilhører ny veg. 

§ 4.2.2 Offentlig veg o_SKV2  
Formålet omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss og andre anlegg som naturlig 
tilhører veg. 

§ 4.2.3 Gang- og sykkelveg o_SGS1 
Formålet omfatter areal til gang‐ og sykkelveg. 
  
§ 4.2.3 Gang- og sykkelveg o_SGS2 
Formålet omfatter areal til gang‐ og sykkelveg.  
Det tillates nødvendig kjøring i forbindelse med drift av skog for eiendommen 
117/31. 
 
§ 4.2.4 Gang- og sykkelveg o_SGS3 
Formålet omfatter areal til gang- og sykkelveg.  
Området benyttes som kjørbar atkomst mellom eiendommene Gnr./Bnr 117/112, 
117/789, 117/15, 117/771 og 117/772 til f_SKV1.  
 
§ 4.2.4 Gang- og sykkelveg o_SGS4 
Formålet omfatter areal til gang- og sykkelveg. Området benyttes som kjørbar 
atkomst til f_SKV2 og SKV9.  
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§ 4.2.5 Gang- og sykkelveg o_SGS5 
Formålet omfatter areal til gang- og sykkelveg.  
Området benyttes som kjørbar atkomst fra offentlig veg til eiendommene Gnr/Bnr 
117/8, 117/55 og 117/131.   
  
§ 4.2.6 Annen veggrunn-teknisk anlegg o_SVT 
Formålet omfatter arealer til grøft og skråningsareal, motfyllinger, rekkverk, 
støttemurer, sikring av skjæringer, belysning og andre anlegg og inngrep som 
naturlig tilhører arealformålet veg. 
 
§ 4.2.6 Annen veggrunn-grøntareal o_SVG 
Formålet omfatter arealer til grøft og skråningsareal, motfyllinger, rekkverk, 
støttemurer, sikring av skjæringer, belysning og andre anlegg og inngrep som 
naturlig tilhører arealformålet veg. 
 
§ 4.4 Felles private veger, samt skogsveger 
 
§ 4.4.1 Felles privat veg f_SKV1 
Området reguleres som privat veg til eiendommene Gnr./Bnr 117/112, 117/789, 
117/15, 117/641, 117/223, 117/771, 117/772 og 117/803. 
Vegen skal bygges som landbruksbilveg klasse 3. 
 
§ 4.4.2 Felles privat veg f_SKV2 
Området reguleres som privat veg til eiendommene Gnr./Bnr 117/8, 117/9 og 
117/15.  
 
§ 4.4.3 Skogsveger 
Øvrige skogsveger skal bygges i henhold til landbruksdepartementets vegnormaler 
for traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.5 Private veger 
 
§ 4.5.1 Privat veg SKV9 
Området reguleres som privat veg til eiendommen Gnr/Bnr - 117/8 
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12.1.1.6 § 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

§ 6.1 Landbruksområde L 
Områder benevnt L reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift. 
 
§ 6.1.1 Landbruksområde L1 
Området reguleres til landbruk. 
  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#1  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 

bygging av ny g/s-veg med tilhørende atkomstveger. Alle områdene som er 
merket med bestemmelsesområde #1 kan i anleggsperioden benyttes til rigg- 
og anleggsområde, herunder anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell 
og matjord i ranker, mellomlagring av masser, sortering av masser, 
oppstilling av maskiner, utbedring av  overvannsgrøfter og 
utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger.  
Områdene som tas i bruk til anlegg- og riggområder skal etter endt bruk 
istandsettes og revegeteres.  
 

#2  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av ny g/s-veg. Områdene som tas i bruk til anlegg- og riggområder 
skal etter endt bruk istandsettes og revegeteres.  

#3  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av ny g/s-veg. Ved ferdigstillelse av området skal overvann-
/drensledninger utbedres, og området skal slakes ut til minimum 1:7. 
Området istandsettes og revegeteres til dyrket mark. 

§ 6.1.2 Landbruksområde L2 
Området reguleres til landbruk.  
 

§ 6.1.3 Landbruksområde L24 
Området reguleres til landbruk.  
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§ 8 HENSYNSSONER 

§ 8.1 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler) H370 
Områdene reguleres til faresone høyspenningsanlegg. 
 
 
§ 8.2 Frisiktsone H140 
Frisiktsonen skal være fri for vegetasjon og sikthindrende gjenstander med høyde 
over 0.5 meter. 
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