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1 Innledning	
Som del av Prosjekt E6 Helgeland har Statens vegvesen i samarbeid med Skanska og Vefsn 
kommune utarbeidet en ny reguleringsplan for E6 på strekningen Håkali – Osen i Vefsn 
kommune. Formålet med reguleringen er å justere veglinja slik at det blir enklere å gjennomføre 
en bygging av den. Årsaken til revisjonen er et ønske om å bygge ny E6 for 90 km fartsgrense. 
I gjeldende plan er vegen planlagt for 80 km fartsgrense.  

Ved realisering får vi en fremtidsrettet og trafikksikker E6 med slake kurver som oppfyller 
funksjonen til en stamveg. Ny E6 blir kortere enn dagens E6, noe som vil gi samfunnet 
innsparinger i form av tid og utslipp.  

Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet fram til og med merknadsbehandlingen etter 
offentlig ettersyn. Komplett planforslag oversendes til behandling av Vefsn kommunestyre. 

Ved spørsmål til planen kan Statens vegvesen kontaktes ved: 
Børge Steinmo Johnsen, tlf. 918 31 718, e-post: borge.johnsen@vegvesen.no  
Stefan Kersting, tlf. 75 58 61 30, e-post: stefan.kersting@vegvesen.no 
 

Planforslaget er utarbeidet i regi av Statens vegvesen, region Nord ved: 

Navn Firma Fagansvar 

Børge Steinmo Johnsen SVV Planleggingsleder 

Sandstaa Svein Ivar  Skanska Prosjekteringsleder Skanska 

May-Brith Holand SVV Prosjekteringsleder SVV 

Stefan Kersting SVV Prosessleder 

Hilgunn Iversen SVV Fagansvarlig eiendom 

Espen Thøring Norconsult Fagansvarlig veg  

Knut Helge Bergset Norconsult Fagansvarlig geoteknikk 

Ingvar Tyssekvam Norconsult Fagansvarlig ing. geologi 

Asbjørn Gjerding-Smith Norconsult Fagansvarlig konstruksjon  

Jill Hammari Sveen Norconsult Fagansvarlig reguleringsplan 

Randi Storeng Norconsult Arealplanlegger - plankart 

 

Kontaktpersoner i Vefsn kommune har vært Trond Kaggerud, Arild-Bjørn Solvang, Ida Marie T. 
Granmo, Harald Hoel Hammer og Karin Devold.  
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2 Bakgrunn for planforslaget 

E6 på Helgeland er en viktig del av den nasjonale transportkorridoren mellom Nord‐ og Sør‐
Norge. Samtidig knytter transportkorridoren i stor grad sammen regioner (eks. Helgeland og 
Saltenregionen) og kommunesentra til felles bo‐ og arbeidsmarkedsområder. Dagens dårlige 
vegstandard gir kraftig redusert kjørehastighet, spesielt for næringstransport, dårlig 
trafikksikkerhet og ulemper for naboer langs vegen. Med bakgrunn i dette er det et stort 
behov for å gjennomføre en utbedring og ombygging av lange strekninger av E6 på Helgeland. 

Det er utarbeidet en utbyggingspakke for E6 Helgeland, der det er lokal tilslutning til delvis 
bompengefinansiering fra tre av fire berørte kommuner, samt Nordland fylkeskommune.  
Bompengeproposisjonen Prop. 55S (2013-2014) for Helgeland nord ble vedtatt i Stortinget 3. 
juli 2014.  Bompengeproposisjon Prop. 148S (2014-2015) for E6 Helgeland sør og E6 
Kappskarmo-Brattåsen-Lien ble vedtatt av Stortinget 19. juni 2015.  

Hovedelementene i utbyggingspakken E6 Helgeland omfatter:  

 Prosjektering og bygging av 143 km veg for til sammen 6,5 mrd. kroner 
(kostnadsramme for 2017) (Etter utbedring vil E6 være kortet inn med 6,2 kilometer). 

 Drift- og vedlikehold av 26 mil veg fra Nord-Trøndelag grense til Bolna i Rana. 

 

Detaljregulering for E6 Håkali – Osen inngår som en del av prosjekt E6 Helgeland sør.  

 

2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Regjeringen skal hvert fjerde år utarbeide nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging for å ivareta en bærekraftig utvikling, med hjemmel i plan og bygningslovens §6-
1. Disse skal ligge til grunn for fylkestingenes og kommunestyrenes arbeid med regionale og 
kommunale planstrategier og planer, samt ligge til grunn for statlige myndigheters bidrag i 
planleggingen. 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for framkommelighet og en enhetlig og god 
vegstandard. Ferdig veg vil innfri nasjonale forventinger om et framtidsrettet transportsystem 
med rask og trygg trafikkavvikling.  
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2.2 Målsetninger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt 

Det er tidligere utarbeidet flere detaljreguleringer for denne E6 strekningen (Kulstaddalen – 
Osen) basert på vegnormalstandard H2, 80 km/t. Valgt kontraktsform legger imidlertid til rette 
for en fortsatt videreutvikling av endelig produkt - noe Statens vegvesen og Skanska Norge AS 
har fått til. En viktig forutsetning for videreutviklingen har vært at endringene må gjøres 
innenfor kontraktens kostnadsrammer. 

Planforslaget og ferdig vegprosjekt er nå så optimalisert at Staten/samfunnet vil sitte igjen med 
en økt standard i form av en E6 tilpasset vegnormalstandard H3 - 90 km/t, større krav til 
støyskjerming, at tap av dyrka jord skal minimeres ved nyetableringer og bedre 
samfunnsmessige løsninger for myke trafikanter. Skanska Norge AS vil gjennom 
optimaliseringen øke sitt inntjeningspotensial i form av optimalisering av massetransport, 
redusert tunnellengde, rimeligere konstruksjoner og en reduksjon av behov for geotekniske 
stabiliseringstiltak.  

Kunnskapen Statens vegvesen og Skanska Norge AS med samarbeidspartnere har ervervet ut av 
denne kontraktsformen kan utvilsomt bidra til at nye veger i fremtiden kan bygges rimeligere, 
raskere og til en bedre kvalitet enn ved bruk av mer tradisjonelle kontraktsformer. 

 

Figur 1: Markering av byggestart skjedde mandag 15.mai, med tre symbolske spadetak av 
administrerende direktør Ståle Rød i Skanska, statssekretær Tom Cato Carlsen og regionvegsjef 
Torbjørn Naimak. 
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2.3 Planområdet 

Planområdet er lokalisert nord for Mosjøen i Vefsn kommune, Nordland fylke. Strekningen er 
på 3,1 km og strekker seg fra Håkali til Osen.  

 

Figur 2: Planområdet Håkali – Osen, Vefsn kommune, Nordland fylke. 

 

2.4 Planstatus for området  

2.4.1 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.  

 

2.4.2 Fylkesdelplan E6 Mosjøen – Finneidfjord med Rv 78. Leirosen – Mosjøen 

Fylkestinget vedtok i sak 10/96 Fylkesdelplan E6 Mosjøen – Finneidfjord med Rv. 78 Leirosen – 
Mosjøen. Som en del av prosessen med å utarbeide Fylkesdelplanen ble det laget en 
konsekvensutredning. Fylkesdelplanen utgjorde det overordnede styrende dokumentet ved 
utarbeidelsen av Kommunedelplan E6 Hp 04 Halsøya – Osen. 
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2.4.3 Kommunedelplan E6 04 Halsøya – Osen 

Vefsn kommunestyre vedtok 20.04.2005 Kommunedelplan E6 Hp 04 Halsøya – Osen.   

Kommunedelplanen ble laget med bakgrunn i føringer gitt i Fylkesdelplan E6 Mosjøen – 
Finneidfjord med Rv. 78 Leirosen – Mosjøen med tilhørende konsekvensutredning. Som en del 
av prosessen med å utarbeide kommunedelplanen ble det utarbeidet en konsekvensanalyse.  

Det er kommunedelplanen E6 Hp 04 Halsøya – Osen som er det overordnede styrende 
dokumentet for utarbeidelsen av detaljregulering for E6 Håkali – Osen.  

 

2.4.4 Detaljregulering for E6 Håkali – Osen 

Ny detaljregulering skal erstatte deler av gjeldende detaljregulering for E6 Mjåvatn – Angermoen 
– Skjåmyra, planid 20171046, vedtatt 22.02.2017, samt detaljreguleringen for E6 Angermoen 
– Osen planid 20131059 vedtatt 13.03.2013 i sin helhet. 

 

 

2.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

Statens vegvesen har som tiltakshaver vurdert at reguleringsplanen ikke faller inn under 
forskriftens virkeområde. Vurderingene kan sees i vedlagt dokument «Vurdering av krav om 
KU».  

Vefsn kommune har som ansvarlig myndighet etter forskriftens §2 konkludert med at planen 
ikke faller inn under KU-forskriftens virkeområde. Ny detaljregulering vil legge til rette for 
mindre justeringer av gjeldende regulering for E6 Skjåmyra - Osen. De skisserte endringene er 
vurdert til ikke å utløse forskriftens krav om konsekvensutredning.   

Ved planlegging av detaljreguleringsplan E6 Håkali – Osen vil konsekvensutredning gjennomført 
for fylkesdelplan, konsekvensanalyse gjennomført for kommunedelplanen og utredninger 
utarbeidet for reguleringsplanfasen på strekningen inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. 

I forbindelse med utarbeidelse av ny reguleringsplan vil tidligere utredninger suppleres med 
følgende temaer: 

 Geotekniske undersøkelser 

 Geologiske undersøkelser 

 Støyvurderinger 

 Teknisk plan – C-tegninger som viser tiltak 

 Kartlegging av habitat for fisk i Fusta og sidebekker 
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 Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging av E6 Angermoen – Osen i Vefsn 
kommune, Nordland fylke 

 E6 Helgelandsmoen Sør – Kartlegging av naturmangfold 

 

 

2.6 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 
henspiller på når det er mulig å komme med innspill til planprosessen. 

 

 

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. 

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 en merknadsbehandling –  
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. 
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Vedtatt detaljreguleringsplan vil utgjøre hjemmelsgrunnlaget for innløsning/ekspropriasjon 
av nødvendig veggrunn, samt bygging av ny E6. 

Vedtatt detaljreguleringsplan kan påklages til Miljøverndepartementet etter §1‐9. 
Eventuell klage sendes via Vefsn kommune. 

 

2.6.1 Formelt oppstartsmøte mellom Vefsn og Statens vegvesen 

Vefsn kommune og Statens vegvesen (inkl. Skanska og Norconsult) avholdt et formelt 
oppstartsmøte 19.05.2017. I oppstartsmøtet ble grov veglinje fremvist, Statens vegvesen 
mottok informasjon om viktige aspekter som bør ivaretas gjennom planen og forholdet til 
forskrift om konsekvensutredninger ble gjennomgått. 

2.6.2 Varsel om planoppstart  

Ved varsel om planoppstart (02.06.2017) ble det sendt ut likelydende brev til samtlige 
grunneiere innen planområdet og særlovsmyndighetene om planoppstart. Likelydende 
informasjon ble annonsert i lokalavisen (Helgelendingen), samt oversendt 
sektormyndighetene. Frist for å komme med merknader/innspill var 06.07.2017.  

 

 

Figur 3: Kartutsnitt viser hvilket område som skal reguleres..  

Sektormyndigheter mottok i tillegg Statens vegvesens vurdering av planforslaget i forhold til 
oppfangskriterier i forskrift om konsekvensutredninger. 



 

11 

 

I informasjonsskriv Statens vegvesen har sendt ut er prosessleder og planleggingsleder satt opp 
som kontaktpersoner dersom noen skulle ha spørsmål om prosjektet eller prosessen. Ved 
høringsfristens utløp var det kommet inn 8 innspill.  

I understående avsnitt er innspillene grovt oppsummert og Statens vegvesen har kommentert 
hvordan innspillene er ivaretatt i planprosessen.  
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Tabell 1: Innspill fra oppstartvarsel med Statens vegvesens vurdering av tiltak. 
Enhet Innspill SVV vurdering/ tiltak 

Bane NOR Planområdet berører ikke jernbanens interesser og de har 
ingen merknader til planoppstart. 

Tas til orientering 

Direktoratet for 
mineral-
forvaltning 

Planområdet kommer ikke i konflikt med registrerte 
forekomster av mineralske ressurser eller masseuttak. 

Tas til orientering 

Sametinget Sametinget har befart det aktuelle området, og det ble 
påvist to stk. kjellertufter ved Kotamoen. Sametinget har 
ingen indikasjon på at disse er samiske kulturminner, og 
har dermed ingen videre merknader til den aktuelle E6 
trase, men minner om den generelle aktsomhets- og 
meldeplikten etter kulturminneloven §8.  

Tas til orientering 

Nordland 
fylkeskommune 

Tiltaket er ikke i strid med regional politikk slik det går frem 
av arealpolitiske retningslinjer i Fylkesdelplan for Nordland. 

De ber om at det tas hensyn til følgende:  

‐ Friluftsliv, verna vassdrag, vilt, innlandsfisk 
‐ Planfaglig: hensyn til fremtidige klimaendringer, 

universell utforming, Naturmangfold, medvirkning.  
 

‐ Kulturminnefaglig innspill med varsel om befaring: De 
har vært i kontakt med Statens vegvesen under 
høringsperioden og fått bekreftet at kullgropene som 

Adkomsten til friluftsområde blir ivaretatt.  

Statens vegvesen vil gjennom planarbeidet sikre seg kontroll over 
alle faktorer som kan påvirke ny E6 og derved samfunnssikkerheten. 
Utarbeidelsen av ROS-analysen vil være en del av dette arbeidet. I 
tillegg legges det inn et klimapåslag ved beregning av nedbørsfelt 
og dimensjonering av stikkrenner og bruer basert på tidligere råd 
fra NVE. Kapasitet og utforming på drenering og avløp skal derfor 
dimensjoneres for 200 års flom, samt tillegges en klimafaktor på 
1,2. Videre stilles det krav om at alle stikkrenner i E6 minimum skal 
ha dimensjon Ø 80cm. 
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finnes i området ikke kommer i konflikt med planlagt 
vegtrasé. Det er bestilt prøveuttak av noen av gropene 
for å fastslå alder med rimelig sannsynlighet. 
Forhåndsaksept er mottatt per epost.  

 

‐ Samferdselsfaglig: Det er viktig å sikre at behovene for 
fremkommeligheten med buss blir ivaretatt. Det er 
nødvendig for å se på behovet for buss stopp langs nye 
traseer. Primært ønskes det tosidig buss stopp med 
enten undergang eller gangbru ved hastigheter over 80 
km/t.  

 

 

 

Dette planarbeidet er underlagt plan- og bygningslovens 
bestemmelser. Videre legges Statens vegvesens sine håndbøker til 
grunn i planleggingen. Både plan- og bygningsloven og Statens 
vegvesens håndbøker stiller krav til at universell utforming som 
ivaretas i planprosessen. 

Ny E6 skal få bedre horisontal- og vertikalkurvatur som gir bedre 
fremkommelighet. En jevn fart med mindre bremsing og 
akselerering på grunn av krappe svinger og oppoverbakker vil spare 
miljøet, både med hensyn til klima og støy. 

Planen skal legge til rette for ny E6 og ikke for ny bebyggelse. 

Planprosessen legger opp til medvirkning i h.h.t. plan- og 
bygningslovens krav. 

I forbindelse med reguleringsplanprosessen gjennomføres det en 
kartlegging av naturmangfoldet i h.h.t. naturmangfoldloven. 

Samferdselsfaglig innspill  

Skolebussen vil primært bruke lokalvegnettet. Ved ferdigssituasjon 
vil det være to busstopper på strekningen (ved nytt kryss til 
Luktvatnet/Kammen og Trondmoen). 

 
Statens vegvesen er opptatt av en god dialog med 
sektormyndigheter for å finne gode løsninger i planarbeidet. Skulle 
det vise seg at det er behov for faglige avklaringer ift. 
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samferdselsavdelingens ansvarsområde vil Statens vegvesen ta 
kontakt. 

Liv Svendsen 
Mikkelborg på 
vegne av Audun 
Johan Pedersen 

Husmoen er Audun sitt barndomshjem. I dag benyttes 
eiendommen til fritidseiendom med familien.  

Den nye traseen vil dele eiendommen i to. Hvordan skal da 
eiendommen ivaretas? 

Veglinja er flyttet lenger nord for å redusere beslag av eiendommen.  

Statens vegvesen har vært i kontakt med Mikkelborg m.fl. senest 
14.08. med sikte på å oppnå en veglinje som gir minst mulig 
konflikt og en totalløsning som imøtekommer merknadsinnsenders 
behov (alle ønsker er ikke nevnt i dette innspillet) på en best mulig 
måte.  

Kari Svendsen 
Benjaminsen og 
Solfrid Seljeli 

De lurer på hvordan det blir med atkomsten til Husmoen 
dersom ny veg blir lagt på oversiden av E6.  

Hvordan skal de da kunne drive med vedhogst og få veden 
til gården og over E6 med 90 sone? 

 

Er redd nye veg med salting på vinteren vil ødelegge 
vannkilden på eiendommen. 

Adkomst i eget kryss ved profil 1070. 

Adkomst ivaretas med egen kulvert. 

 

Dersom planendringen medfører at grunneieren ikke lenger kan 
bruke dagens vannkilde/vannledning skal Statens vegvesen sørge 
for at grunneieren får ny vannkilde. Ytre miljøplan skal ivaretar 
vannkildens kvalitet under anleggsarbeidene. Skulle det vise seg at 
vannkildens produksjon/kvalitet påvirkes under anleggsarbeidene 
kan byggeleder kontaktes. 

Helge Sparby, 
Luktvassvegen 
3051, 8672 
Elsfjord 

Ønsker følgende for den nye vegen: 

At nåværende E6 legges i fylling på østsiden mot Luktvatn  

En undergang ved Luktvatn bygdehus. I nordlig retning 
lages det tilknytning av nåværende E6 til ny E6. Denne 
vegen kan skiltes for gjennomkjøring og er åpen for kjøring 
til/fra eiendommer. Vegen kan benyttes til 
tømmertransport. 

Statens vegvesen har imøtekommet grunneier på de fleste punkt. 

 

Ønske om avkjørsel mellom ny og gammel E6 i nord er ikke tatt med 
da denne delen av eiendommen kan nås med regulert privatveg 
(SKV2) og etablering av traktorveg over deponi LNFR17 (dagens E6 
etableres som traktorveg.) 
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Ønsker utvidelse av parkeringsplass ved bygdehuset i 
nordlig retning. I tillegg ønskes skogsbilveg for traktor 
langs ny E6. 

Ønsker at vanntilførsel til eiendommen sikres før 
anleggsarbeidene settes i gang. 

 

 

Dersom planendringen medfører at grunneieren ikke lenger kan 
bruke dagens vannkilde/vannledning skal Statens vegvesen sørge 
for at grunneieren får ny vannkilde. 

Tor P. Svendsen 
og John Asle 
Svendsen 
(grunneiere) 

Synes det er en dårlig løsning å legge den nye traseen over 
eiendommen. Bruksverdien vil bli lik null. De har brukt de 
siste 4-5 somrene på å restaurere eiendommen i tillegg til 
den økonomiske ressursen det er. Det er også laget ny 
vannkilde. Har tipset Sametinget om at det har vært samisk 
bosetting der   

Statens vegvesen har vært i kontakt med grunneiers oppnevnte 
verge, Liv Mikkelborg senest 14.08. med sikte på å oppnå en 
veglinje som gir minst mulig konflikt og en totalløsning som 
imøtekommer merknadsinnsenders behov (alle ønsker er ikke nevnt 
i dette innspillet) på en best mulig måte.  

Statens vegvesen har også blitt kontaktet av Sametinget som har 
gjennomført en befaring i området.  

Marianne 
Luktvatn 

Luktvatn har reist en odelsløsningssak for eiendommen 
Luktvassli Øvre gnr/bnr 215/1 og ber om å bli satt på listen 
over personer som blir underrettet om planarbeidet. 

Hun er sterkt imot at eiendommen blir delt i to og foreslår 
at eksisterende trase langs Luktvatnet beholdes. E6 lagt på 
oversiden av bebyggelsen fører til store ulemper med tanke 
på adkomst til skog, skogsveger, åkerareal og utmark. 
Vanninntak til gården ligger på oversiden av ny veg og vil 
bli ødelagt. 

Marianne Luktvatn blir medtatt på liste over personer som skal 
underrettes om planarbeidet. 

Det blir bygd en jordbruksundergang med tilhørende traktorveg, 
slik at eiendommen kan benyttes uten å krysse E6 i plan. 

Dersom planendringen medfører at grunneieren ikke lenger kan 
bruke dagens vannkilde/vannledning skal Statens vegvesen sørge 
for at grunneieren får ny vannkilde. 

I forbindelse med planarbeidet er det laget en støyrapport som gjør 
rede for hvor det evt. skal iverksettes støytiltak og av hvilken art de 
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I tilfelle eierskifte vil det ikke være aktuelt å sanere 
eksisterende bebyggelse og hun vil kreve støyskjerming 
over et betydelig område. 

Hun mener det vil være en rasering av skog og annen 
vegetasjon. 

bør være. Til grunn legges retningslinje om behandling av støy i 
arealplanlegging T-1442. 
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2.6.3 Offentlig ettersyn 

Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 30.11.2017 – 
11.01.2018 på følgende steder: 

 Vefsn kommune, Rådhuset 

 Statens vegvesen, Mosjøen trafikkstasjon, Ytterøra 22 

 Internett: www.vegvesen.no/vegprosjekter 

 Internett http://vefsn.kommune.no  

 

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

Varsel om offentlig ettersyn blir også kunngjort i lokalavisen Helgelendingen. 
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

I beskrivelsen av planområdet tolkes begrepet planområde bredt, slik at beskrivelsen vil 
omfatte både dagens E6 og influensområder som i nytt planforslag foreslås tatt i bruk 
til ny E6. 

 

3.1 Trafikkforhold/Dagens E6 

Dagens E6 på strekningen Håkali – Osen er 3,1 km lang og preges av noe uheldig kurvatur og 
tidvis dårlig bæreevne. Vegbredden varierer fra 6,7 til 9,1 meter og er ofte bygd med liten 
vegskulder. Totalt er det registrert tre kryss og 15 avkjørsler med direkte atkomst ut på E6.  

Makshastigheten på strekningen er 80 km/t. Sideterrenget er ikke bearbeidet på en slik måte 
at trafikksikkerheten kan ivaretas på en god måte.  

 

Figur 4: Dagens E6 ved Husmoen/ Luktvatn. Kilde: Statens vegvesen 

Gjennomsnittlig passerer 1535 kjøretøy denne strekningen – hver dag – gjennom hele året. 
Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter verken i form av g/s-veg eller gjennom sikker 
atkomst til busslommer.  
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3.2 Trafikkuhell 

I perioden fra 1990 til og med 2016 var det registrert 4 ulykker på strekningen med seks 
lettere skadde.  Dette er to møteulykker og to utforkjøringsulykker. I tillegg er det trafikkuhell 
som ikke meldes inn til politi eller vegvesen (primært trafikkuhell uten personskade).  

På 80-tallet ble det registrert flere alvorlige ulykker på strekningen hvorav 2 dødsulykker, 2 
ulykker med meget alvorlige skadde og 3 ulykker med alvorlig skadde. Ulykkene er i stor grad 
knyttet til utforkjøring i kurve, både høyre og venstre kurve.  

 

Figur 5: Oversikt over registrerte trafikkuhell med personskader i perioden 1990 -2016. Kilde: 
Nasjonal vegdatabank (Vegkart). 
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3.3 Næring 

3.3.1 Landbruk 

Planområdet omfatter areal som i dag benyttes til fulldyrka jord, innmarksbeite og skog (lauv- 
og barskog). Det er relativt mange landbruksavkjørsler, hvorav flere er svært vanskelig å påvise 
i terreng da de er lite brukt.  

Det er ikke ordinær drift på noen av gårdsbrukene, men flere leier ut jordene (grasproduksjon 
og beiteareal til gårdbrukere i andre deler av kommunen (Kilde: Planbeskrivelse 
detaljregulering for E6 Angermoen – Osen 2013).  

 

Figur 6: Kartet viser jordbruksområder på strekningen fra Håkali til Luktvatn markert med gul 
og oransje farge. Videre fra Luktvatn er det kun skogsområder.  Kilde: Gislink. 
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3.3.2 Reindrift 

Det er benyttet data fra www.reindrift.no. Der er det registrert en trekklei ved Tverråmoen og 
Stormyra hvor reinen krysser E6. Det er også beiteområder for rein på begge sider av E6, hvor 
reinen beveger seg fra øst på Stormyra på våren til nordøst siden av vegen på høst og 
høstvinterbeite og igjen tilbake til østsiden av E6 på vinterbeite.  

 

Figur 7: Kartutsnitt som viser flytt leier for rein. Kilde: www.reindrift.no 
Under offentlig ettersyn av gjeldene plan i 2013 ble det påpekt av reindriftutøverne i området 
at flyttleia som vises i basen ikke stemmer overens med reell arealbruk. Reindrifta opplyste at 
flyttleia er på eiendommen ved parsellslutt. Bruene ved Luktvasselva benyttes spesielt ved 
flytting.  

 

3.4 Landskap 

Planområdet mellom Håkali og Osen tilhører Landskapsregion 33 Innlandsbygdene i Nordland 
i Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS rapport 10/2005). Landskapets hovedform er 
et stort dalføre formet av isen. I bunnen renner Luktvasselva sørover fra Luktvatnet i nord. I 
dalbunnen finnes mektige breelvavsetninger. 

Planområdet ligger stort sett i hellende terreng i lia ovenfor E6. 

 

Klimaet er svakt kontinentalt med mye nedbør, og regionen har gjennomgående en rik flora. 
Grana er det dominerende treslaget i skogen sør for Saltfjellet og regionen kan oppleves som 
monoton fra bilvegen, men er i virkeligheten ganske variert. Jordbruksmark, vannflater og en 
del myr i høytliggende områder, gir åpne lysninger, utsyn og variasjon i de ellers skogdekte 
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dalene. Jordbruksbosettingen skriver seg hovedsakelig fra middelalder og nyere tid, men i 
nedre deler av dalføra finnes langt eldre bosettinger. 

Landskapet kan karakteriseres som et kulturlandskap formet etter intensivt bruk over lang tid. 
Landskapet er i endring da flere av gårdsbrukene i området er nedlagt, og flere av innmarkene 
nå gjengros. Landskapet veksler mellom kulturmarkslandskap med spredt bebyggelse, 
vannkantvegetasjon og i de sørøstvendte liene ned mot Luktvasselva er det granskog med 
rikere innslag av løvskog med bl.a. selje, rogn og hegg tilstede. Bosettingen er jevn, men 
grisgrendt. Ofte lokalisert langs hovedvegen i dalbunnen. I planområdet ligger noen 
hus/driftsbygninger meget nær E6. Foruten gårder og bolighus ligger et grendehus i 
planområdet. 

 

Figur 8: Ved Luktvatnet går vegen tett på vatnet og gir reisende en nydelig utsikt. Til høyre 
snor vegen seg rundt Simmelberget med en vegskjæring tett inntil vegen. Kilde: Statens 
vegvesen. 
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3.5 Kulturverdier 

3.5.1 Kulturminner  

 

Figur 9: Oversikt over kjente kulturminner innenfor planområdet. Kilde: Miljødirektoratet. 

Totalt er det registrert 5 groper etter kullfremstilling, hvorav tre er lagt inn i den nasjonale 
kulturminnedatabasen og de to siste vil bli registrert i databasen innen kort tid.  

 

3.5.2 Samiske kulturminner  

Sametinget hadde ingen indikasjoner på at det var samiske kulturminner i området ved varsel 
om planoppstart. Etter innspill fra personer med tilknytning til området om at det kunne være 
en samisk boplass ved Husmoen ba Sametinget om utsatt høringsfrist og gjennomførte en 
befaring i området høsten 2017. 

Under befaringen ble det påvist to stk kjellertufter. Sametinget meldte tilbake at man ikke har 
noen indikasjoner på at dette er samiske kulturminner. 

 



 

24 

 

 

 

 

3.6 Grunnforhold  

Gjennom planprosessen fra 2013 gjennomførte Statens vegvesen omfattende 
grunnundersøkelser. Gjennom planprosessen i 2017 har Norconsult gjennomført nye 
vurderinger og ytterliggere grunnundersøkelser. Resultatene fra denne foreligger som vedlegg 
til planen. Dominerende bergarter i området ventes å være kalkspatmarmor og tonalitt. 
Løsmassedekket består av tykk morene sørvest i planområdet og forvitringsmateriale i 
nordøst.  

Alle undersøkelser viser at det er stabile og gode grunnforhold innen planområdet 

 

 

3.7 Barn og unge 

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. Planområdet brukes lite av barn i området. Det bor totalt sett få barn i området. 
Luktvatn ungdomshus benyttes til diverse aktiviteter for barn. Ellers er det få områder som er 
direkte tilrettelagt for barn.   
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3.8 Trekkruter for hjortevilt 

Det er i Naturbasen registrert en hovedtrekkveg for elg som krysser planområdet ved 
Luktvassli. Det opplyses fra kommunen sin side at det i en kort periode vår og høst er 
konsentrerte trekk på strekningene Håkali – kryss Kamvegen og Litjvika – Dyrvika.  

 

I naturbasen er det registrert en trekkrute for elg i området Sletta – Straum. 

 

Figur 10: Registrerte hovedtrekkveger for elg som krysser planområdet ved Luktvassli (Kilde: 
Naturbase, registrering foretatt av Vefsn kommune i 1997).  

 

3.9 Naturverdier 

 

Det er innhentet eksisterende data fra Naturbase, Artskart, Kilden og NGU.  Området ble også 
befart og kartlagt for naturmangfold sommeren 2017 av Norconsult. Fokus var viktige 
naturtyper og sjeldne/ rødlistede arter. I tillegg ble strekningen naturtypekartlagt av Ecofact 
AS i 2011. Dette resulterte i rapporten «Naturtypekartlegging langs planlagt utbygging av E6 
Angermoen – Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke». Rapporten oppdaterte 
kunnskapsgrunnlaget for naturtyper i utredningsområdet. Kartleggingen fokuserte på å 
avklare hvorvidt det var verdifulle/rødlistede naturtyper og sjeldne eller rødlistede planter, 
moser, lav og sopp innenfor planområdet. I tillegg er andre interessante observasjoner av 
andre organismegrupper tatt med. 
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Ved kartlegging sommeren 2017 ble det ved Håkalia, Husmoen og Simmelberget registrert 
viktige naturtyper i form av rik blandingsskog i lavlandet, bekkekløft, gammel barskog, 
naturbeitemark og kalkskog. Ved Håkali og Husmoen finnes det rester av gamle 
naturbeitemarker og frisk fattig eng. Her vokser bl.a. småengkall, blåkoll, flekkmarihånd, 
skogfiol og store mengder gulaks. Nærmere vegen og bebyggelsen bærer engene sterkere 
preg av gjengroing.   

 

I området mellom Håkali og Granneset, ved profil 0-200 og profil 2000-2250, ble det funnet 
den verdifulle naturtypen kalkgranskog. Lokaliteten har en del eldre trær av relativt store 
dimensjoner.  I tillegg ble det registrert godt utviklet epifyttisk lavflora på trærne med både 
trådragg (VU) og gubbeskjegg (NT). Når gubbeskjegg forsvinner er det normalt også mange 
andre arter som forsvinner. Lokaliteten vurderes å ha en regional viktig verdi (verdi B). Det ble 
observert større forekomster av stående og liggende død ved, og flere av trærne var opptil 2 
meter i omkrets. Gammelskogindikatorer som duftskinn (NT), lungenever, stiftfiltlav og 
skjellfiltlav, samt mere vanlige forekommende arter som skrubbenever, bitterlav og 
granstokkjuke. Forekomsten av den noe sjeldne arten lungenever var svært omfattende på 
enkelte trær. 

 

Feltsjiktet hadde en interessant artssammensetning, med flere arter som er karakteristiske for 
kalkrike skoger, f. eks. ballblom, olavstake, trollbær, kranskonvall og storkonvall. Langs 
bekkedragene vokste det bl. a. turt og tyrihjelm. Det ble også registrert et kildefremspring 
sentralt på strekningen. 

Gammelskog huser et mangfold av arter, og er bl. a. et viktig leveområde for spettefugl, noe 
det ble funnet en rekke spor etter. 

 

Figur 11: Bildet til venstre viser gammel barskog på kalkrik grunn og til høyre bildet av 
indikatorart som lungenevner som vokser i gammel skog med lang kontinuitet. Kilde: 
Norconsult 
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Figur 12: Kartet viser, markert i gult, funn av naturmangfold som ble gjort sommeren 2017. 
(Kilde: Norconsult). 
 

Det er registrert biologiske verdier i området, som blant annet består i fire verdifulle 
naturtypelokaliteter (en flommarksskog (regional verdi), to kalkgranskoglokaliteter (lokal verdi 
og regional verdi) og et viktig bekkedrag (lokal verdi). Det er registrert tre rødlistede arter i 
undersøkelsesområdet; Trådragg (VU), gubbeskjegg (NT) og honninghvitkjuke (NT). 

 

Utover de avgrensede naturtypene består planområdet ellers i all hovedsak av naturtyper som 
er vanlige for landsdelen, og har derfor generelt liten/ubetydelig biologisk verdi. Det er ingen 
overlapp med verneområder eller planlagte verneområder. 

 

 



 

28 

 

 

Figur 13: Oversiktskart av planområdet med avgrensede naturtypelokaliteter og interessante 
artsobservasjoner. Gul skravur indikerer lokaliteter med en liten lokal verdi (C) mens rød 
skravur indikerer regional middels verdi (B). Kilde: Ecofact. 

Kartet ovenfor viser naturtypelokaliteter og interessante artsobservasjoner fra Ecofact rapport 
nr. 120. Gul skravur indikerer lokaliteter med en liten lokal verdi (C), mens rød skravur 
indikerer regional middels verdi (B).  

I slutten av juli 2017 ble det gjennomført en kartlegging av funksjonsområder for fisk i regi 
av Norconsult i de områdene der traseen kommer i nærføring til vassdrag eller på annen måte 
kan være en påvirkning på vannforekomster. For parsell 7 ble det identifisert to strekninger 
hvor vassdraget kommer i berøring med vegprosjektet. Kartleggingen omfattet området for 
selve tiltaket, samt noen hundre meter oppstrøms og nedstrøms for å danne et bilde av 
tiltaksområdets verdi for fisk i en større sammenheng. 

 

Hele rapporten er vedlagt planbeskrivelsen. Naturmangfoldlovens §8 (kunnskapsgrunnlaget) 
ansees på bakgrunn av planbeskrivelsens kapittel 3 å være oppfylt. 
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3.10 Nærmiljø og friluftsliv 

I Miljødirektoratets naturbase er Luktvatnet registrert som et fiskevann, men vannet er ikke 
verdisatt. Områdetypen er kategorisert som stort turområde uten tilrettelegging. Det er på 
Vefsn kommune sine hjemmesider ikke registrert turstier eller fiskeplasser, eller annen type 
tilrettelegging i influensområdet til planen (Kilde: Turkart Helgeland).  

 

Figur 14: Friluftsområder registrert i Miljødirektoratets naturbase, markert med lys farge på 
vatnet. Kilde: Miljødirektoratet. 
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4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Forutsetninger og standardvalg 

4.1.1 Standardvalg vegklasse 

Gjennomsnittstrafikken (ÅDT) på planstrekningen for året 2010 var 1535 kjøretøy i døgnet. 
Når Statens vegvesen utbedrer/lager ny veg dimensjoneres vegen for trafikkmengde beregnet 
20 år frem i tid etter åpningsdato. Byggestart vil være i år 2018 med åpning av ny veg i år 
2021. Det tilsier at vegen skal dimensjoneres ut fra forventet trafikkmengde i år 2041. For 
denne vegstrekningen er det predikert en ÅDT på 2500 kjøretøy i år 2041. Det tilsier at vegen 
skal dimensjoneres ut fra vegnormal H3 Hovedveg (5), ÅDT 0 – 4000 og fartsgrense 90 km/t. 
Beregningsgrunnlaget er lite sensitivt for endringer i for eksempel byggetid og 
ferdigstillelsesdato jfr. valg av dimensjoneringsklasse. Hver kjørebane består av et kjørefelt 
på 3,25 meter og en vegskulder på 1 meter. Totalt får vegen 8,5 meter bredde – eksklusive 
nødvendige skjæringer og fyllinger.  

 

Figur 15: Tverrprofil H3 Hovedveg, ÅDT 0‐4000 og fartsgrense 90 km/t. Hver kjørebane består 
av et kjørefelt på 3,25 meter og en vegskulder på 1 meter. Totalt får vegen 8,5 meter bredde 
– eksklusive nødvendige skjæringer og fyllinger. 

 

4.2 Buss‐stopp og stopplommer 

Det skal etableres buss stopp med holdeplass/ plattform ved profil 1080. Buss stoppet blir 
bygd som snuplass med busskur og etableres på sørsiden av ny E6, men utformes slik at den 
betjener trafikk i begge retninger.  
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Figur 16: Utsnitt fra ny reguleringsplan som viser buss stopp (brun farge). Kilde: Norconsult. 

Stopplommer planlegges etablert på nordsiden av E6 ved profil 250 og 1400. Eksisterende 
stopplomme ved profil 3070, på nordsiden, beholdes fra eksisterende plan.  

 

4.3 Kryss, avkjørsler og planfrie krysningsmuligheter 

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. 

Tabell 2: Oversikt avkjørsler og kulverter på strekningen fra Håkali til Osen på ny E6. 

Profil 
nr. 

Side av 
vegen 

Type avkjørsel, 
etc 

Bruksrett (Nåværende eier) 

130 Høyre  Fritidsbolig Gnr. 214/1 

300 Venstre  Driftsavkjørsel Gnr. 214/1 

1080 Høyre Kryss Kryss ned til bussholdeplass/ snuplass og 
gamle E6 

1470  Kulvert  Skogsveg til gnr/bnr. 215/1 og 215/2. 

2300  Kulvert Gnr/bnr. 215/1 og 215/3 
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3070-
3130 

Venstre Busslomme og 
avkjørsel til 
Trondmoen 

Offentlig veg 

 

4.4 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget 

Under følger en beskrivelse av den nye vegstrekningen og hvilket arealbeslag som må 
gjøres. Til orientering er areal Statens vegvesen vil erverve i utmark avsatt noe bredere enn 
det fysiske inngrepet vegbyggingen medfører. Bakgrunnen er at Statens vegvesen gjennom 
denne detaljreguleringsplanen også ønsker å legge til rette for at vegen kan driftes og 
vedlikeholdes på en enkel måte i fremtiden.  

Areal til vegformål på jordbruksland er avsatt ut fra den nødvendige sikkerhetssonen rundt 
ny veg jfr. NA‐ rundskriv 2011/4. Alle plasser hvor det er formålstjenlig er vegfyllingen 
slakket ut (1:7) utenfor sikkerhetssonen slik at tap av landbruksjord minimaliseres, samtidig 
som noe ny landbruksjord skapes. Foreslåtte deponiområder vises i reguleringsplankartet, i 
alt to stykker. 

Det er utarbeidet en 3D modell for å illustrere hvordan vegen vil kunne bli seende ut i 
«virkeligheten». Modellen har imidlertid sine begrensninger, og ikke alle elementer kan vises 
her. For å få et komplett bilde må reguleringsplantegninger og tilhørende 
reguleringsbestemmelser studeres. Noen utsnitt fra 3D modellen viser hvordan noen 
løsninger kan bli, uten at dette er ferdig prosjektert. Dette gjelder bl.a. palling av 
fjellskjæring.  

Det er enkelte steder regulert ut over den grense som det ble varslet planoppstart for. Dette 
er mindre justeringer som ikke har krevd nytt oppstartsvarsel. Der hvor det er regulert 
utenfor kommenteres dette under hver profilavgrensing.  

 

4.4.1 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, lunneplasser, støyvoller, samt forenkle 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. 
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4.4.2 Profil 30-500 Håkali  

 

Figur 17: Oversikt over profil 30-500 med visning av skogsveg. Skogsvegen blir ikke å vises i 
plankartet. Kilde Norconsult. 

Fra profil 30 til ca. 500 skjærer ny veg seg inn i terrenget nord for vedtatt reguleringsplan. På 
sørsiden av vegen, ved profil 130, er det regulert inn en privat kjøreveg, SKV 1. Denne skal 
betjene eiendom gnr./ bnr. 214/1 som ligger på sørsiden av vegen. Fra vegens senterlinje og 
ut til planens avgrensing reguleres det annen veggrunn, tekniske anlegg o_SVT. Her er 
avgrensingen til vedtatt plan benyttet.  

Ny veg vil ligge i jordskjæringer mot nord over en lengre strekning. Ved profil 250 er det lagt 
inn en stopplomme med avkjøring til skogsveg. Her er det regulert inn anlegg- og riggområde 
for å kunne bygge en terrengtilpasset skogsveg. Fra profil 300 skjærer ny veg seg lenger inn 
i terrenget for så å fortsette i rett linje. Dette gir skjæringer på begge sider av ny veg. 
Jordskjæringene forventes å være mindre enn 10 meter høye.  
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Figur 18: 3D utsnitt fra strekningen. Kilde Norconsult. 

Geotekniske tiltak 

Det er ikke behov for geotekniske tiltak på strekningen.  

 

Støy 

Det er beregnet at støynivå ved gnr/ bnr. 214/1 vil bli 57 dB i 1.etg og 63 dB i 2.etg.   

Lokale støyskjermingstiltak skal vurderes. Dette er tatt inn i bestemmelsene.  

 

4.4.3 Profil 500-1000 Skjåmyra 

Fra profil 500 fortsetter vegen i rett strekke frem til profil 750 der den dreier noe nordvest. 
Det er ingen bolighus eller landbruksbygninger på strekningen.  Strekningen passerer deponi 
på Skjåmyra i sør ved profil 660. Deponiet, avsatt i vedtatt reguleringsplan fra 2017, 
videreføres i ny plan som bestemmelsesområde #1. Størrelsen på deponiet er ca. 21 daa. Dette 
kan benyttes til å deponere masser fra arbeidet med ny E6.   
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Figur 19: Hele strekningen fra profil 500 til profil 1000. Kilde Norconsult. 

Fra profil 500 forventes det bergskjæringer i jomfruelig terreng og skjæringene forventes også 
her å være lavere enn 10 meter. Det er likevel regulert tilstrekkelig areal til å tåle eventuelle 
utglidninger i topp skjæring, ca. 10 meter med anlegg og riggområde.  

Fra profil 800 til 1000 er det til dels store bergskjæringer og det er lagt inn et større område 
for annen veggrunn, tekniske anlegg.  
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Figur 20: 3D modell av strekningen. Kilde Norconsult. 

 

4.4.4 Profil 1000-1500 Husmoen 

Ny E6 ligger nord for eksisterende regulert veglinje. Vegen ligger omtrent i terrenghøyde med 
skjæring på venstre side av vegen. Dette medfører at ny strekning er lagt høyere opp i lia og 
bort fra bebyggelsen enn eksisterende E6. Ved profil 1080 er det regulert inn en offentlig 
avkjøring og kjøreveg med hovedhensikt å betjene boligene langs eksisterende E6. I tillegg er 
det regulert inn en bussholdeplass, o_SKH, som skal betjene kollektivtrafikk både i 
nordgående og sørgående retning. Boligeiendommene som finnes på strekingen ligger sørøst 
for vegen. 

Eksisterende E6 er regulert til offentlig veg, o_SKV3 med avkjøring o_SKV4 som skal betjene 
boliger og gårdsbruk på sørsiden av Luktvasselva, gnr./bnr. 214/1 og 214/2 m.fl.  
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Figur 21: Avkjøring fra eksisterende veg og busslomme som reguleres inn. Kilde: Norconsult. 
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Figur 22: Strekningen fra profil 1000 til 1500. Kilde Norconsult. 

Ved profil 1400 er det lagt inn en stopplomme.  

Ved profil 1470, Husmoen, er det regulert inn en offentlig kulvert, o_SKV6, med adkomst via 
felles kjøreveg, f_SKV2. Denne har adkomst via eksisterende E6, o_SKV3, som ligger sør for ny 
E6. Eksisterende E6, o_SKV3, skal betjene flere eiendommer og gårdsbruk i området.  

Kulverten skal betjene to eiendommer, gnr./bnr. 215/1 og 215/2. Veg f_SKV 3 skal gi atkomst 
til boligeiendom gnr./bnr. 215/6. 
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Figur 23: 3D utsnitt fra strekningen. Kilde Norconsult. 
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Figur 24: Kulvert ved Husmoen med de to boligeiendommene. Her vises også hvor skogsveg 
kan anlegges. Kilde: Norconsult. 

Det er regulert inn tre eiendommer, gnr/bnr 215/4, 215/5 og 215/6, til bolig.  

Det er tatt inn ekstra areal ved kulvert, på nordsiden, for å kunne ha tilstrekkelig med areal til 
oppfylling av bekkedal for å bedre framtidig vedlikehold av stikkrenner. 

 

Geotekniske tiltak. 

Det er ikke behov for geotekniske tiltak i dette området. Bergskjæringer forventes å være 
lavere enn 10 meter høye på strekningen.  

 

Støy 

Eiendom 215/4 ligger i gul støysone med dB 56 og 57 for henholdsvis 1. og 2.etg. Lokale 
støyskjermingstiltak skal vurderes for boligen. Dette er tatt inn i bestemmelsene.  

 

 



 

41 

 

4.4.5 Profil 1500 – 2000  

Ny E6 ligger nord for regulert veglinje og ligger hovedsakelig i bergskjæring. Strekningen er 
relativ rett i utstrekningen, men dreier noe nordøstover. Også her går vegen i jomfruelig 
terreng. Eksisterende skogsveg og adkomst til eiendom 215/1 og 215/2 ved profil 1925 
reguleres bort. Det etableres ny kulvert, K700, ved profil 1470 noe som gir tilgjengelighet til 
nordsiden av E6. Det er satt av et relativt stort område til anlegg og rigg med bestemmelse 
om at det tillates etablert traktorveg klasse 8 tilpasset terreng.  

På nordsiden av vegen blir det et lengre strekning med høye skjæringer frem til kulvert. Det 
er regulert inn et større bestemmelsesområde på LNFR hvor det tillates etablert skogsveg som 
skal tilpasses terreng.  

 

Figur 25: Utsnitt av plankart for strekningen fra profil 1500 til 2000 med inntegnet skogsvei. 
Denne vises ikke i plankart. Kilde: Norconsult.  

Ved profil 1860 til 1960 er skjæringene tosidig med mellom 5 og 10 meters høyde på både 
høyre og venstre side.  
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Figur 26: 3D illustrasjon som viser skjæringer fra profil 1860-1960. Kilde: Norconsult. 

Støy 

Støyberegningene viser at eiendom 215/2 får støygrenser over 55 dB med henholdsvis 59 dB 
og 60dB for 1.og 2.etg. Det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene at det skal vurderes om 
det skal iverksettes lokale støyskjermingstiltak. 

Geotekniske tiltak  

Det er ikke behov for geotekniske tiltak på denne delstrekningen.   
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4.4.6  Profil 2000-2500 

 

Figur 27: Utsnitt fra plankart fra profil ca. 2100 til 2500. Kilde Norconsult. 

Ny E6 fortsetter fram høyt i terrenget og ligger hovedsakelig i bergskjæring. Ved profil 2100 
– 2250, planlegges det tosidige skjæringer med høyder på opptil 16 meter. Ved profil 2300 er 
det regulert inn en offentlig kulvert med offentlig kjøreveg som skal gi adkomst til gnr./bnr. 
215/1 og 215/3, som er Luktvatn ungdomshus. Eksisterende avkjørsel er regulert bort. Privat 
adkomst, SKV3, er regulert inn til ungdomshuset. Det er også regulert inn en privat 
parkeringsplass for Luktvatn ungdomshus.  
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Figur 28: 3D bilde som viser offentlig veg o_SKV3 som går i kulvert og frem til forsamlingshus 
med gnr./bnr. 215/3 med privat avkjørsel SKV3. Innregulert parkeringsplass SPP vises ikke i 
3D visningen. Kilde: Norconsult. 

Det er regulert inn ekstra areal øst for ungdomshuset, LNFR13 #10, for å kunne heve bekkedal 
og gi enklere drift og vedlikehold av stikkrenner.  
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Figur 29: Utsnitt fra plankart som viser kulvert i o_SKV3, privat avkjøring til forsamlingshus 
SKV3 og område for utfylling i sjø. Anlegg- og riggområde er regulert slik av hensyn til 
oppfylling for VA. Kilde Norconsult. 

Det er i tillegg regulert inn en privat kjøreveg, SKV2, øst for kulvert og på sørsiden av ny E6. 
Denne skal betjene eiendom gnr./bnr. 215/1. Bygging av vegen medfører fylling ut i 
Luktvatnet, regulert til NS. Over vannspeilet vil det måtte fylles ut ca.  ca. 900 m2. Totalt må 
det fylles ca. 1200 m2.  

Foruten arealbeslag i selve vika kan det forventes noe spredning av finmasser i forbindelse 
med anleggsvirksomheten. Området i sjø, NS, er regulert til eget bestemmelsesområde med 
bestemmelser om at det er tillatt med utfylling i sjø, #5. 
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Figur 30: 3D illustrasjon som viser felles kjøreveg, SKV2, som reguleres langs Luktvatnet. 
Kilde: Norconsult. 

 

Støy 

Det planlegges ingen støytiltak innenfor området. 

 

Geoteknikk  

Det er ikke behov for geotekniske tiltak på dette strekket.  

 

4.4.7 Profil 2500-3150 Luktvatnet 

Fra profil 2500 til 3150 følger ny veg stort sett eksisterende reguleringsplan. Her vil det bli 
noen store skjæringer på begge sider av vegen som skjærer seg inn i Simmelberget. I 
fjellskjæringen på nordsiden er det lagt inn en fjellhylle med 10 meters bredde i 3D visningen. 
Dette er et mulig tiltak som kan utføres for å ivareta totalstabiliteten av bergskjæringene 
dersom stedlige geologiske forhold tilsier dette behovet. Det er også lagt inn breddeutvidelse 
av grøften i innersvingen nedenfor den samme skjæringen for å sikre sikt gjennom svingen.  
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Figur 31: Utsnitt fra reguleringsplan fra profil 2500 til 3150, slutten av parsell 7 fra Håkali til 
Osen. Kilde: Norconsult. 

Deponiet som ligger inne i vedtatt plan videreføres i ny reguleringsplan med bestemmelser 
om at området i anleggsperioden kan benyttes som permanent massedeponi samt 
riggområde. Området skal etter anleggsperioden tildekkes med stedegne vekstmasser, 
revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål. Størrelsen på deponiet er ca. 45 daa.  

I den siste fjellskjæringen er det i 3D modellen lagt inn en fjellhylle med 10m bredde på venstre 
side for å vise en mulig løsning på utfordringer med høye skjæringer. Det er også lagt inn litt 
breddeutvidelse av grøften i innersvingen nedenfor den samme skjæringen for å sikre 
tilfredsstillende siktforhold gjennom svingen.  
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Figur 31: 3D illustrasjon av svingen ved profil 2700. Kilde: Norconsult. 
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Figur 32: Oversiktsbilde fra profil 2500 og ut parsellen. Hylle som vises er kun en mulig løsning 
på utfordringer med høy skjæring. Kilde: Norconsult. 

Mellom ca. profil 2750-2850 er det skjæringer på østsiden av vegen.  

Avkjøring ved profil 3070 er beholdt som i eksisterende plan.  

 

Støy 

Ingen støytiltak planlegges på dette strekket. 

 

Geoteknikk 

Det er ikke behov for geotekniske tiltak på denne strekningen.  
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5 Virkninger av planforslaget 

I dette kapittelet beskrives hvilke virkninger man forventer ved en realisering av 
planforslaget. Tema omhandlende naturgitte farer (f. eks. flomfare og skredfare) er ivaretatt 
og dokumentert i kapittel 7 Risiko‐ og sårbarhetsanalyse, samt gjennom vedlagte 
utredninger. 

 

5.1 Framkommelighet 

5.1.1 Generelt  

Generelt legger planforslaget til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 med slake kurver og 
akseptable stigningsforhold på strekningen. Fartsgrensen øker til 90 km/t og flyttes nordvest 
for bebyggelse som finnes lang eksisterende vegstrekning. I tillegg er flere avkjørsler fjernet. 

Ved en realisering av dette planforslaget vil lengden på vegstrekningen ikke innkortes 
vesentlig, men svinger er slaket ut og siktforholdene er betydelig bedre.  

5.1.2 Planfrie krysninger  

Det planlegges totalt to kulverter/underganger på denne strekningen, hvor den ene ved profil 
1470 er felles for eiendommene med gnr./ bnr. 215/1 og 215/2. Kulvert ved profil 2300 gir 
tilgang til gnr./bnr. 215/1 og 215/3. Begge er strategisk plassert ut fra terreng, behov 
skissert av grunneiere, samt behov definert av Statens vegvesen. 

 

5.2 Trafikksikkerhet 

5.2.1 Kjørende 

Ny veg bygges med en standard og geometri som skal redusere risikoen for trafikkulykker, 
og som skal bidra til å redusere skadeomfanget i de ulykker som skjer. I dette skal vegen 
være lettleselig for trafikanten, slik at risikoen for at trafikanten gjør feil reduseres, samtidig 
som konsekvensen ved å gjøre feil skal være så liten som mulig. I tillegg blir sideterreng 
bearbeidet på en slik måte at gode siktforhold oppnås.  

Ved en realisering av dette planforslaget vil antall kryss reduseres fra 3 til 2 og avkjørsler 
reduseres fra 15 til 3.  

5.2.2 Myke trafikanter 

Det etableres ikke gang- og sykkelveg på denne strekningen. Dagens E6 opprettholdes på 
større deler av strekningen som lokalveg, og vil være et godt og sikkert alternativ for gående 
og syklende.  
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5.3 Kollektivtransport  

Statens vegvesen har gjennomført et møte med det lokale busselskapet for å kunne vurdere 
hvordan lokal og regional kollektivtransporttransport vil foregå i fremtiden. Basert på dette 
møtet og annen kunnskap om planområdet er det i denne reguleringsplanen lagt til grunn at 
regional kollektivtransport vil foregå via ny E6, mens skolebussen vil kjøre eksisterende E6.  

 

5.4 Bomiljø – nærmiljø - friluftsliv 

Ved en realisering av denne planen vil E6 trafikken i større grad trekkes unna eksisterende 
boligbebyggelse enn dagens E6. De som er bosatt langs dagens E6 vil kunne oppleve en 
forbedret situasjon både trafikk- og støymessig. Dagens E6 blir på deler av strekningen 
lokalveg med atkomst til boliger. Kryss  ved profil 1080 har til hensikt å etablere en forbindelse 
mellom ny og gammel veg.  

Ny veg vil i større grad enn tidligere kunne fungere som en barriere mellom bomiljø på den 
ene siden og utmarka på den andre siden.  

 

Bygdehusets funksjon som samlingspunkt for bygda vil øke med den foreslåtte løsningen ved 
at ny løsning legger til rette for adkomst via lokalvegnettet. Lokalvegnettets oppbygging 
legger også til rette for en enklere adkomst til trimløypene i området.  

 

 

5.5 Forholdet til barn og unge  

En realisering av dette planforslaget vil i stor grad sikre at barn‐ og unge kan bevege seg 
betraktelig mer uhindret enn det dagens situasjon gir rom for ved at deler av dagens E6 
opprettholdes som lokalveg på store deler av strekningen.  

Ny veg vil kunne oppfattes som en større barriere. 

Ny adkomst til 
bygdehuset blir via 
lokalvegnettet 

Eksisterende E6 

Ny 
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5.6 Byggegrenser 

Generell byggegrense langs riksveg er 50 meter jfr. veglovens §29. 

 

5.7 Støyforhold 

Det er utført beregninger av utendørs vegtrafikkstøy langs vegen med hensikt å kartlegge 
støybelastningen til omgivelsene. Resultatene er vist i vedlagte støykart i form av støysoner 
og som punktberegninger på bygningsfasader. Beregninger viser at totalt 3 støyfølsomme 
bygninger ligger støyutsatt fra vegtrafikkstøy. To av disse er boligbygg, mens den ene er 
fritidsbolig. Alle ligger innenfor gul støysone, se tabell 2. I tillegg ligger en garasje i rød 
støysone, men denne var forutsatt innløst ved forrige regulering.   

Tabell 4 gir en oversikt over hvilke støyfølsomme bygninger som berøres i fremtidig situasjon, 
år 2037. Beregninger viser at beregningsparameter Lden er dimensjonerende. 

Tabell 3: Oversikt over antall støyfølsomme bygninger med høyeste beregnede fasadenivå i 
henhold til Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i 
arealplanlegging", T 1442:2016 

Bygningstype Støynivå Lden utenfor mest støyutsatte fasade, fremtidig situasjon (2037) 
med støyvoller fra foregående reguleringsplanfase  

Gul støysone 

Lden ≥ 55 dBA 

Rød støysone 

Lden ≥ 65 dBA 

Boliger 2 0 

Fritidsboliger 1 0 

Totalt 3 0 

 

Støyfølsomme bygninger innenfor gul/ rød støysone har ikke nødvendigvis krav på ytterligere 
støytiltak. Disse støyfølsomme bygningene har derimot krav på en tiltaksvurdering av lokale 
støytiltak, det vil si at det vurderes hvorvidt det er behov for fasadetiltak og eller lokal skjerm 
på uteplass. Det planlegges ingen støyvoller/ skjermer innenfor parsell 7, men lokale 
støyskjermingstiltak skal vurderes på de eiendommene hvor det er nødvendig (se tabell). 
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Tabell 4: Oppsummering av støyfølsom bebyggelse langs parsell 7 mellom Håkali og Osen. 
Oversikten viser høyeste beregnede fasadenivå i henhold til Klima- og miljødepartementets 
"Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", T-1442:2016. 

Adresse Profiln
r 

Bygningsnr Type Gnr Bnr Fasadenivå 
Lden [dB] 

Luktvassvegen 2875, 
8672 Elsfjord 

190 18800647
7 

Fritidsboli
g 

214 1 63 

Luktvassvegen 3004, 
8672 Elsfjord 

1475 18801167
5 

Bolig 215 4 57 

Luktvassvegen 3032, 
8672 Elsfjord 

1575 18801168
3 

Bolig 215 2 60 

 

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

Planområdet er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen (Miljødirektoratet), 
undersøkelser foretatt av Ecofact AS og Norconsult. Statens vegvesen anser 
kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig jfr. Nml §8. Samlet sett vil tiltaket ha middels 
konsekvens for naturmangfoldet, og tiltaket vil føre til noe skade for naturmangfoldet jfr. 
bevaringsmålene i §4 for naturtyper, økologiske prosesser og funksjoner og §5 arter i 
naturmangfoldloven. Nedenfor følger en mer komplett oversikt over hvilke vurderinger som 
er gjort. 

 

5.8.1 Profil 30-500 Håkali 

Ved profil 250 Håkali går traseen gjennom kulturmark som bærer lite preg av gjødsling, og 
som er relativt artsrik. Området vurderes å omfatte lokalt viktige (C) lokaliteter med 
naturtypen naturbeitemark, utforming frisk fattigeng. Opp mot skoggrensen vokser bl.a. 
småengkall, blåkoll, flekkmarihånd, skogfiol og store mengder gulaks. Nærmere vegen og 
bebyggelsen bærer engene sterkere preg av gjengroing.  
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Figur 33: Figuren viser traseen gjennom lokaliteten med naturbeitemark på Håkali. 

Forslag til avbøtende tiltak 

I anleggsfasen anbefales det å redusere inngrepene på oversiden av vegen slik at størst mulig 
deler av disse naturbeitemarkene kan ivaretas. Toppjorda i områder som blir direkte berørt 
bør tas vare på og benyttes til revegetering og istandsetting av sidearealer hvor man tar mål 
av seg å etablere naturlig vegetasjon. Dette er sikret i bestemmelsene til de to 
deponiområdene som er avsatt i planen.  

5.8.2 Profil 1000-1500 Husmoen  

Ved Husmoen går traseen gjennom kulturmark som bærer lite preg av gjødsling, og som er 
relativt artsrik. Området vurderes å omfatte lokalt viktige (C) lokaliteter med naturtypen 
naturbeitemark, utforming av frisk fattigeng. Opp mot skoggrensen vokser bl.a. småengkall, 
blåkoll, flekkmarihånd, skogfiol og store mengder gulaks. Nærmere vegen bærer den preg av 
gjengroing.  

 

Figur 34: Figuren viser traseen gjennom lokaliteten med naturbeitemark på Husmoen. Kilde: 
Norconsult. 
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Figur 35: Ved Husmoen finnes relativt fine naturbeitemarker med en artsrik flora. Engene er 
under gjengroing, men har fremdeles noe verdi. Kilde: Norconsult. 

Forslag til avbøtende tiltak 

Som avbøtende tiltak anbefales det å redusere inngrep på oversiden av vegen slik at størst 
mulig deler av disse naturbeitemarkene kan ivaretas. Toppjorda i områder som blir direkte 
berørt bør tas vare på og benyttes til revegetering og istandsetting av sidearealer hvor man 
tar mål av seg å etablere naturlig engvegetasjon.  
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5.8.3 Profil 1500-2000 

Vegen ligger hovedsakelig i bergskjæring med relativt høye skjæringer på begge sider av E6. 

 

Figur 36: 3D av vegstrekningen fra profil 1850 og frem til ca.2000. Kilde: Norconsult 

 

Figur 37: 3D som viser vegen ved profil 1500 til 2000. Kilde: Norconsult. 
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5.8.4 Profil 2000-2500  

Ny E6 medfører anleggelse av kulvert ved profil 2300. I tillegg etableres det en ny adkomstveg 
som skal gå til gnr./bnr. 215/1. Dette gir behov for utfylling av masser i Luktvatnet. For selve 
vika har utfyllingen liten betydning for fisk i innsjøen, men vika ligger relativt nær utløpet til 
Luktvasselva som har stor verdi. 

I tillegg er det betydelige funn av naturmangfold i området. Traseen går gjennom et 
skogområde som skiller seg tydelig ut som særlig verdifullt. Det dreier seg om en gammel 
granskog på kalkrik grunn (kalkspatmarmor). Skogen er velutviklet, med større forekomster 
av stående og liggende død ved, og flere trær på opptil 2 meter i omkrets. Det ble registrert 
en rekke gammelskogindikatorer som granstokkjuke, lungenever, stiftfiltlav og skjellfiltlav, 
samt mer vanlig forekommende arter som skrubbenever og bitterlav. Forekomsten av den noe 
sjeldne arten lungenever er omfattende på enkelte trær. Feltsjiktet har en interessant, urterik 
artssammensetning, med flere arter som er karakteristiske for kalkrike skoger, f. eks. 
ballblom, olavstake, trollbær, kranskonvall og storkonvall.  

Langs bekkedragene vokser det bl. a. høgstauder som turt og tyrihjelm. Det ble også registrert 
et kildefremspring sentralt i området. På bakgrunn av beskrevne funn vurderes lokaliteten å 
omfatte de rødlistede naturtypene høgstaude-kalkgranskog (NT) og lågurt-kalkgranskog 
(NT). Som følge av status som rødlistet naturtype og velutviklet utforming vurderes verdien 
som svært viktig (A). Det bør også nevnes at denne type skog huser et mangfold av arter, og 
er bl. a. et viktig leveområde for spettefugl, noe det ble funnet en rekke spor etter. 

En av rammebetingelsene for ny E6 er at man skal sitte igjen med en økt standard i form av 
en E6 tilpasset vegnormalstandard H3 som tillater 90 km/t og som har slake kurver. For å 
unngå inngripen i dette området kunne man valgt å legge vegen i eksisterende trase for E6, 
men det innebærer at en ikke kan tilfredsstille kravene til vegnormalstandard. Deler at dette 
området er omdisponert i gjeldende reguleringsplan for E6.  
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5.8.5 Profil 2500-3150 Simmelberget  

 

Figur 38: 3D modell som viser skjæringene ved profil 2700 og fremover vegstrekningen. Kilde: 
Norconsult. 

Ved profil 2750 legges vegen gjennom et areal med kalkgranskog. Området er av Ecofact i 
2011 vurdert å ha en liten lokal verdi (C), basert på skogens utviklingspotensial som 
kalkgranskog. Det er registrert gubbeskjegg (NT) på lokaliteten. På befaringstidspunktet 
(2011) var skogen tydelig preget av plukkhogst med lite dødved og kontinuitet. Skogen hadde 
omkringliggende hogstflater og ble vurdert å utgjøre et randområde for barskogen vest for 
Luktvatn. Det ble derfor vurdert som viktig å skjerme skogen for ytterligere inngrep. Ingen 
rødlistearter berøres.  

Som en konsekvens av at veglinja reguleres i dette området vil store deler av nevnte lokalitet 
gå tapt.  
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Figur 39: Figuren viser de to naturtypelokalitetene knyttet til Simmelberget: Den svært viktige 
kalkgranskogen i vest (6) og kalkgranskogen Ecofact kartla i 2011 i øst (7). Kilde: Norconsult. 

Forslag til avbøtende tiltak for profil 2000-3150. 

Det anbefales at inngrepene i vegetasjonen reduseres på oversiden (nordsiden) av vegen slik 
at størst mulig del av naturbeitemarker ivaretas. Toppjorda i områder som blir direkte berørt 
skal tas vare på og benyttes til revegetering og istandsetting av sidearealer hvor man tar mål 
av seg å etablere naturlig vegetasjon. 

Ved Luktvatnet bør det i anleggsfasen unngås at partikler vaskes ut i vannmassene, og 
forhindre at disse spres til Luktvasselva som har utløpsområde ca. 450 nedstrøms vika. 
Alternativt tiltak her kan være siltskjørt. Dette er tatt inn i reguleringsbestemmelsene.  

 

5.8.6 Fremmede arter  

Langs traseen ble det registrert flere forekomster av den den fremmede, skadelige arten 
hagelupin, i kategorien SE på norsk svarteliste. Forekomstene er i de aller fleste tilfeller knyttet 
til hager og/eller innmark. Oversiktskartet i kartet, se figur 40, viser forekomstenes 
lokalisering og størrelse. 
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Figur 40: Ved Husmoen. Flere forekomster av fremmede arter knyttet til hager og innmark. 
Kilde: Norconsult. 

Forslag til avbøtende tiltak  

Det er tatt inn i bestemmelser om hvordan masser med fremmede arter skal håndteres i 
anleggsfasen. Disse omhandler også hvordan gravearbeider, prosedyrer for mellomlagring, 
transport og deponi av infiserte masser skal foregå.  

 

Figur 41: Forekomst av hagelupin på Husmoen. Kilde: Norconsult. 
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5.9 Kulturmiljø 

Planen kommer ikke i berøring med automatisk fredete kulturminner. Kullgropene i området 
kommer ikke i konflikt med vegtraseen og planområdet for øvrig.  

Planen kommer heller ikke i berøring med samiske kulturminner.  

 

5.10 Landskap 

Ny veg vil primært gå parallelt med eksisterende veg, men økt fart til 90 km/t gir behov 
for endret vertikal og horisontalkurvatur. Dette gjør at vegen i større grad må skjære seg 
gjennom terrenget og vil virke mer dominerende i landskapet. 

” Visuell veileder for Vegpakke Helgeland” skal i videre prosjektering være førende for 
utforming og bearbeiding av vegens sideterreng. Veilederne vektlegger at vegen skal ligge 
godt i landskapet, slik at den blir minst mulig iøynefallende i landskapsbildet. Synlige 
inngrep underordnes landskapet ved forming av veg og sideterreng. 

Det er lagt opp til følgende avbøtende tiltak for å redusere den negative effekten av høye 
skjæringer:  

 Ved relativt lave skjæringer, er det lagt opp til en skråning på 1:2 eller flatt terreng.   

 

 

Figur 42: Høy skjæring ved profil 2665 til 2900 som viser avtrapping. Kilde: Norconsult. 

Den mest dramatiske landskapspåvirkningen er skjæringen gjennom Simmelberget i 
parsellens nordende. Bergskjæringer kan oppleves hard og mekanisk, men her planlegges 
flere avbøtende tiltak. På sør-østsiden av vegen sprenges det ut 4 meter ekstra bredde, slik at 
mer lys slipper inn til vegen. Det blir plass til en grønn skråning på innsiden av skjæringen 
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som gir et mykere inntrykk av vegen. Nordvestsiden av vegen får en mye høyere skjæring. Her 
er ett alternativ å palle ut hver tiende høydemeter, som åpner opp og slipper inn lys til vegen. 
Denne løsningen er vist i 3D modellene. Dette detaljeres nærmere i prosjekteringen. På veg 
inn mot skjæringen fra sør er det behov for rekkverk mot Luktvatnet. Sideterrenget bygges 
noe opp imot skjæringen for å skape en bedre overgang.  

 

5.11 Geotekniske forhold 

De geotekniske forholdene er stort sett gode. De tiltak det dreier seg om er utskifting av 
masser. Løsmasseskjæringer etableres med helning 1:2 eller slakere 1:3 om det er mye silt. 

 

5.12 Naturressurser – Landbruk 

5.12.1 Adkomstmuligheter 

Generelt legges det til rette for at de fleste naturressurser i området kan benyttes som nå 
ved at atkomstmulighetene er ivaretatt gjennom landbruksavkjørsler og 
kulverter/underganger. 

Totalt planlegges det to kulverter/ underganger, hvor alle vil være åpen for allmenn ferdsel 
og reguleres til offentlig anlegg. Den første kulverten, K700, ved profil 1470, reguleres til 
felles kjøreveg. Den andre kulverten, K701, ved profil 2300, reguleres som offentlig atkomst.  
Konstruksjonene er strategisk plassert ut fra terreng, behov fra grunneiere og lokalsamfunnet 
for øvrig (bl.a. til Luktvatn ungdomshus). Kulvertene bygges som jordbrukskulverter med fri 
høyde 4,5 meter og bredde 4,0 meter. Valgt veiklasse (H3, 90 km/t) er ikke definert som en 
motorveg. Det vil være tillatt å kjøre med traktor på ny E6.  

Dagens praksis hvor tømmerlass slepes og bufe flyttes over en forholdvis uoversiktlig E6 
blir eliminert, samtidig som atkomstmuligheten til skog og utmark ivaretas/forbedres også 
for andre brukergrupper (f.eks. friluftsliv). 

I tillegg får eiendom gnr./bnr. 214/1 koblet sin avkjørsel til nye E6 (pr. 130), skogsveg ved 
profil 290 (fra gamle E6) erstattes med ny skogsveg fra starten av ny stopplomme i profil 
300. Eksisterende skogsveg som krysser ny E6 i profil 1925 blir brutt. Tilgang til nordsiden 
av ny E6 blir gjennom ny kulvert ved profil 1480. 

 

Adkomst til Luktvatn ungdomshuset (eiendom gnr./bnr. 215/3) blir via kulvert.  
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5.12.2 Beslag av jordbruksjord  

 

Figur 43: Kartet viser arealopptelling dyrkamark. Kilde: Gislink 

 

Totalt vil ca. 6,5 daa fulldyrka jord, ca. 2,1 daa innmarksbeite gå tapt ved en realisering av 
dette planforslaget. Det vil ikke gå med noe overflatedyrka jord. Dette omfatter areal som 
blir direkte berørt av vegkroppen og teknisk sideareal.  

Alle steder hvor det er mulig ut fra grunnforhold og øvrige høydeforhold på stedet vil det bli 
lagt til rette for aktiv landbruksdrift inntil E6 utenfor sikkerhetssonen. Generelt legges det til 
rette for at de fleste naturressurser i området fortsatt kan benyttes ved at atkomstmulighetene 
er ivaretatt gjennom landbruksavkjørsler og kulverter/underganger.  

Ny E6 vil ikke bli definert som motorveg, og det vil være tillatt for ferdsel med traktor. 
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Tabell 5: Følgende areal ligger innenfor annen veggrunn og/ eller nyregulert veggrunn.  
Arealregnskap jordbruksjord delt på beslag av fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite. 

 Avrunda til nærmeste m2   

Eiendom 
Gnr/Bnr 

Fulldyrka 
jord Innmarksbeite 

Overflatedyrka 
jord Åpen fastmark  

214/1 1248 2116 
 

47 

215/2 3739 801 
  

215/1 219 2873 
  

225/8 1297 42 
 

396 

SUM 6503 5832 0 443 

 

 

5.13 Reindrift 

Planforslaget ivaretar reindriftens behov for å krysse Luktvasselva via eksisterende bruer.  Ny 
veg gir bedre siktforhold, (man ser lengre deler av vegstrekningen), noe som medfører at 
risikoen for skade på rein og trafikant/reindriftsutøver reduseres betraktelig. 

 

5.14 Trekkruter for hjortevilt 

Hjorteviltet vil kunne påvirkes av trafikkstøy fra nærføring av ny E6.  

Trekkrute for vilt går langs Luktvatnet. Ved at det er lagt inn en veg til eiendom gnr./bnr. 
215/1 forringes trekkruta noe, som igjen kan føre til at hjorteviltet kan bli forstyrret. Det vil 
imidlertid ikke bli mye trafikk på dette vegstrekket.  

 

5.15 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 

Statens vegvesen skal i tråd med forvaltningsreformen i utgangspunktet kun eie 
stamvegnettet i Norge. Andre vegtyper skal eies av Fylkeskommunen eller kommunen. 

Hovedfunksjonen til en stamveg er å knytte landet sammen (” Veg som inngår i det definerte 
overordnede gjennomgående riksvegnettet i landet”). Ved bygging av ny E6 vil store deler av 
dagens E6 få en funksjon som ligger utenfor formålet til en stamveg (intern atkomstveg til 
bolighus, landbrukseiendommer, fritidseiendommer og friluftsområder). 

Etter at detaljreguleringsplanen er vedtatt vil Statens vegvesen lage et forslag til 
omklassifisering av eksisterende veg. Forslaget vil bli sendt på høring til Vefsn kommune 
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og Nordland fylkeskommune før endelig vedtak blir fattet av Vegdirektoratet. Dagens E6, 
mellom eksisterende kryss til Kammen og Luktvatn ungdomshus, foreslås omklassifisert til 
kommunal veg.  

 

5.16 Innløsing av eiendommer  

Ingen bygninger skal innløses.  
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6 Endringer fra vedtatt plan fra 2013 
Vedtatt plan fra 2017 og ny reguleringsplan fraviker lite fra hverandre frem til profil 300. Der 
skjærer ny veg seg litt lenger nordover enn tidligere regulert veg. Deponiet fra gjeldene plan 
beholdes, vedtatt 2017.  

Avkjørsel til skogsveg på gnr./bnr. 214/1 er beholdt i ny plan. 

 

Figur 44: Gjeldene plan fra 2017 i lys grå farge liggende oppå forslag til ny plan i mørk grå 
farge, fra profil 30 til profil 1000. Deponiet på Skjåmyra i vedtatt plan beholdes i ny plan. 
Kilde: Norconsult. 
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Figur 45: Vedtatt plan i lys grå farge og forslag til ny plan i mørk grå farge, fra profil 1000 til 
profil 2100.  Kilde: Norconsult. 

Ny plan legger seg noe lenger nord med slakere kurver. Det etableres kulvert ved profil 1480 
som gjør at gnr./bnr. 215/1 og 215/2 får tilgang til skogsområder. Eksisterende avkjørsel 
saneres sammen med flere andre avkjørsler. Kryss ved profil 1080 skal betjene boligene som 
ligger i området. Kollektivholdeplass lå ikke inne i forrige reguleringsplan.   

Ved profil 2300 etableres en kulvert slik at det blir offentlig veg med privat avkjørsel til 
Luktvatn ungdomshus på gnr./bnr. 215/3. Vedtatt avkjørsel er regulert bort.  

Fra profil 2350 er det lite som skiller vedtatt plan og forslag til ny plan. Det er i ny plan lagt 
inn en privat atkomstveg til eiendom gnr./bnr. 215/1. Dette medfører at det er regulert inn 
areal i Luktvatnet med bestemmelser om anlegg og riggområde.  

Regulerte deponiområder beholdes i ny plan.  

Det reguleres en privat veg frem til gnr./bnr. 215/1, noe som medfører utfylling i Luktvatnet 
og regulering i sjø.  
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Fareområde høyspenningsanlegg er videreført fra vedtatt plan.  

 

 

 

Figur 46: Vedtatt plan i lys grå farge og forslag til nye plan i sterkere farge, fra profil 2100 til 
profil 3150 og planområdets slutt. Kilde: Norconsult. 

Generelt er alle avkjørsler som er regulert inn på eksisterende E6 beholdt i ny plan.  
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7 Risiko‐ og sårbarhetsanalyse (ROS‐analyse) 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-
analyser) ved all arealplanlegging, jf. §4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal 
planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller 
selv foreta en slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold 
som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen 
som hensynssone, jf. §§11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 
bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge 
skade og tap." 

En realisering av detaljregulering for E6 Håkali ‐ Osen skal kunne gjøres på en trygg og sikker 
måte. Med bakgrunn i innspill fra særlovsmyndigheter og Statens vegvesen sine egne 
erfaringer, ble det utarbeidet en ROS-analyse i forbindelse med reguleringsplanen i 2013. 
Det er gjort oppdateringer av det grunnlaget basert på omreguleringen det legges til rette 
for i 2017. Det er blant annet gjort tilpasninger i forhold til nye og oppdaterte krav til denne 
type analyser. Mye av vurderingene som ble gjort fra 2013 er videreført i analysen.  

 

7.1 Metode 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger 
hovedprinsippene i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger. Analysen følger også 
retningslinjene i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (2017). 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. 
Det er derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget 
(konsekvens) av hendelsen dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på 
det kunnskapsgrunnlaget som legges til grunn for ROS-analysen. 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes eventuelt 
videre i en detaljert risikoanalyse.  

Gjennom fareidentifikasjonen, sårbarhetsanalysen og risikovurderingene, vil det bli fremmet 
tiltak som foreslås implementert.  

7.1.1 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor 
ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. Det gjøres det en 
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSBs veiledning 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og andre veiledninger utarbeidet av 
relevante myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen. 
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7.1.2 Sårbarhetsvurdering 

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 
sårbarhetsvurdering. Sårbarhet kan omtales som det motsatte av robusthet, og 
sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt av konsekvensene av en inntruffet hendelse. I 
denne analysen graderes sårbarhet på følgende måte: 

Tabell 6 - Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten 
og områdets funksjonalitet rammes  

Det gjennomføres en detaljert risikoanalyse for farer hvor analyseobjektet fremstår som 
moderat eller svært sårbart. 

7.1.3 Risikoanalyse 

Kategorisering av sannsynlighet og konsekvens 

De farer som fremstår med forhøyet sårbarhet jf. kapittel 6.1.2, tas videre til en detaljert 
hendelsesbasert risikoanalyse.  

Hvor ofte en uønsket hendelse kan inntreffe, uttrykkes ved hjelp av begrepet sannsynlighet.  

Konsekvensene er vurdert med hensyn til “Liv og helse”, “Stabilitet” og “Materielle verdier”.  

Tabell 7 - Sannsynlighetskategorier 

Sannsynlighetskategori Beskrivelse (frekvens) 

1. Lite sannsynlig Sjeldnere enn en gang hvert 1000 år 

2. Moderat sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 100-1000 år 

3. Sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 10-100 år 

4. Meget sannsynlig Gjennomsnittlig hvert 1-10 år 

5. Svært sannsynlig Oftere enn en gang per år 
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Tabell 8 - Konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Beskrivelse 

1. Svært liten konsekvens Ingen personskade 

Ingen skade på eller tap av stabilitet* 

Materielle skader < 100 000 kr 

2. Liten konsekvens Personskade  

Ubetydelig skade på eller tap av stabilitet*  

Materielle skader 100 000 -1 000 000 kr  

3. Middels konsekvens Alvorlig personskade  

Kortvarig skade på eller tap av stabilitet* 

Materielle skader 1 000 000 - 10 000 000 kr  

4. Stor konsekvens Dødelig skade, en person. 

Skade på eller tap av stabilitet med noe varighet* 

Store materielle skader 10 000 000 - 100 000 000 kr 

5. Meget stor konsekvens Dødelig skade, flere personer                

Varige skader på eller tap av stabilitet* 

Svært store materielle skader > 100 000 000 kr 

* Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av 
grunnleggende behov hos befolkningen. 

Sannsynlighets- og konsekvensvurdering av hendelser er bygget på erfaring (statistikk), 
trender (f.eks. klima) og faglig skjønn.  

Vurdering av risiko 

De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og konsekvens. 
Risikoreduserende tiltak vil bli vurdert. I en grovanalyse plasseres uønskede hendelser inn i en 
risikomatrise gitt av hendelsenes sannsynlighet og konsekvens.  
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Risikomatrisen har 3 soner: 

GRØNN Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er ikke nødvendig, men bør 
vurderes 

GUL Akseptabel risiko - risikoreduserende tiltak må vurderes 

RØD Uakseptabel risiko - risikoreduserende tiltak er nødvendig 
 

Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen nedenfor. 

 Tabell 10: Risikomatrise 

SANNSYNLIGHET 
KONSEKVENS 

1. Svært liten 2. Liten 3. Middels 4. Stor 5. Meget stor 

5. Svært sannsynlig      

4. Meget 
sannsynlig 

     

3. Sannsynlig      

2. Moderat 
sannsynlig 

     

1. Lite sannsynlig      

 

7.2  Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Med risikoreduserende tiltak mener vi sannsynlighetsreduserende (forebyggende) eller 
konsekvensreduserende tiltak (beredskap) som bidrar til å redusere risiko, for eksempel fra 
rød sone og ned til akseptabel gul eller grønn sone i risikomatrisen. De risikoreduserende 
tiltakene medfører at klassifisering av risiko for en hendelse forskyves i matrisen. 

 

Hendelser i matrisens røde områder – risikoreduserende tiltak er nødvendig 

Hendelser som ligger i det røde området i matrisen, er hendelser (med tilhørende 
sannsynlighet og konsekvens) vi på grunnlag av kriteriene ikke kan akseptere. Dette er 
hendelser som må følges opp i form av tiltak. Fortrinnsvis omfatter dette tiltak som retter seg 
mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten for at hendelsen kan 
inntreffe. 
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Hendelser i matrisens gule områder – tiltak bør vurderes 

Hendelser som befinner seg i det gule området, er hendelser som ikke direkte er en 
overskridelse av krav eller akseptkriterier, men som krever kontinuerlig fokus på risikostyring. 
I mange tilfeller er dette hendelser som man ikke kan forhindre, men hvor tiltak bør iverksettes 
så langt dette er hensiktsmessig ut i fra en kost/nytte-vurdering. 

 

Hendelser i matrisens grønne områder – akseptabel risiko 

Hendelser i den grønne sonen i risikomatrisen innebærer akseptabel risiko, dvs. at risiko-
reduserende tiltak ikke er nødvendig. Dersom risikoen for disse hendelsene kan reduseres 
ytterligere uten at dette krever betydelig ressursbruk, bør man imidlertid også vurdere å 
iverksette tiltak også for disse hendelsene. 

 

7.3 Fareidentifikasjon 

Nedenfor følger en oversikt over relevante farer for planområdet. Oversikten tar utgangspunkt 
i DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging, men tar også for seg 
forhold som etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet samt innspill 
fra sektormyndigheter, Statens vegvesen mv.  

Fare Vurdering 

NATURBASERTE FARER: naturlige, stedlige farer som gjør arealet sårbart og utsatt for 
uønskede hendelser 

Skredfare (snø, is, 
stein, leire, jord) 

Temaet vurderes 

Ustabil grunn Gjennom planprosessen fra 2013 gjennomførte Statens vegvesen 
omfattende grunnundersøkelser. Gjennom planprosessen i 2017 
har Norconsult gjennomført nye vurderinger og ytterliggere 
grunnundersøkelser. Alle undersøkelser viser at det er stabile og 
gode grunnforhold innen planområdet.  

Temaet vurderes ikke som aktuelt.  

Flom i vassdrag 
(herunder isgang) 

Vegens linjeføring medfører at høydeforskjellen mellom veg og 
vassdrag blir så stor at flom ikke vil nå vegbanen.  

Temaet vurderes ikke som aktuelt.  
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Fare Vurdering 

Vind/ekstremnedbør 
(overvann) 

Vind vurderes ikke å utgjøre noe fare i planområdet. Men vind 
kombinert med nedbør, særlig med snø kan være problematisk på 
deler av strekningen.  

Temaet ekstremnedbør og fokksnø vurderes.  

Skog- / lyngbrann Temaet vurderes 

Radon Tiltaket er et veganlegg og temaet vurderes som lite relevant.  

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Det er ikke lokalisert denne type anlegg innenfor eller i umiddelbar 
nærhet til planområdet. Temaet vurderes som lite relevant. 

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt 
forurensning 

Temaet vurderes i forbindelse med transport av farlig gods.  

Transport av farlig 
gods 

Temaet vurderes.  

Elektromagnetiske felt Tiltaket er et veganlegg og temaet vurderes som lite relevant. 

Dambrudd Det er ikke lokalisert damanlegg i området som ved en uønsket 
hendelse kan påvirke nytt veganlegg. Temaet vurderes ikke.  

INFRASTRUKTUR 

VA-anlegg Endringene ved tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med VA-
anlegg. 

VA-ledningsnett Endringene ved tiltaket vurderes ikke å komme i konflikt med VA-
ledningsnett. 

Trafikkforhold Temaet vurderes i forhold til faren for stengt veg. 

 

Tiltaket legger til rette for ny veg som bygges med en standard og 
geometri som skal redusere risikoen for trafikkulykker. Den skal 
også bidra til å redusere skadeomfanget i de ulykker som skjer. 
Temaet trafikksikkerhet vurderes ikke ytterligere.  

Eksisterende 
kraftforsyning 

Tiltaket påvirker ikke eksisterende kraftforsyning, ny veg vil krysse 
ett strekk for lokalt distribusjonsnett. Dette må hensyn tas særskilt 
i bygge og anleggsfasen.  Ny veg vil ikke påvirke dette strekket og 
temaet vurderes ikke ytterligere i analysen.  



 

75 

 

Fare Vurdering 

Drikkevannskilder Det er ikke overflatekilder i området, det er lokalisert en 
grunnvannskilde som er knyttet til en enkelthusholdning. Det må 
gjøres en vurdering om tiltaket vil påvirke denne vannkilden. 
Statens vegvesen skal også erstatte vannkilden dersom 
utbyggingen medfører til negativ konsekvens for brønnen. 
Prosjektets Ytre miljøplan skal ivaretar vannkildens kvalitet under 
anleggsarbeidene.  

Temaet vurderes ikke ytterligere i ROS-analysen.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Tiltaket er en ny veg som vil medføre forbedret fremkommelighet 
også for utrykningskjøretøy.  

Temaet vurderes ikke som aktuelt.  

Slokkevann for 
brannvesenet 

Tiltaket er et veganlegg uten tunneler på denne parsellen og temaet 
vurderes som lite relevant. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg*  Det er ikke lokalisert denne type bygg innenfor eller i umiddelbar 
nærhet til planområdet.  

Temaet vurderes ikke. 

TILSIKTEDE HANDLINGER: Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede 
handlinger 

Tilsiktede handlinger Det er ikke identifisert særskilte forhold ved planområdet som 
aktualiserer temaet. 

Temaet vurderes ikke.  

*"Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter 
barnehager, lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssenter, 
rehabiliteringsinstitusjoner, andre sykehjem/aldershjem og fengsler. 

Det bemerkes i tillegg følgende når det gjelder helse, miljø og sikkerhet i bygge‐ og 
driftsfasen; som en del av detaljreguleringsplanarbeidet er det utarbeidet en særskilt 
risikovurdering (RISKEN) for gjennomføringen av planen. Det er for øvrig utarbeidet en egen 
Sikkerhets‐, Helse‐ og arbeidsmiljøplan (SHA–plan) og Ytre Miljøplan (YM‐plan). I tillegg skal 
entreprenør lage en Sikker Jobb Analyse (SJA) før utførelse av risikofylte arbeidsoppgaver. 

Gjennom fareidentifikasjonen fremstår følgende hendelser som relevante for videre vurdering 
i sårbarhetsanalysen; 

 Skredfare 
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 Ekstremnedbør og fokksnø 

 Skog- / lyngbrann 

 Transport av farlig gods 

 Trafikkforhold 

 

7.4 Sårbarhetsanalyse 

7.4.1 Skred   

7.4.1.1 Gjeldende skredfarevurderinger 

Det er gjennomført flere skredfarevurderinger for planområdet. Norconsult AS har 
gjennomført to supplerende vurderinger for planlagt vegtrasé i forbindelse med endret 
veglinje samt en supplerende vurdering av jord- og flomskred da Statens vegvesen sin 
skredfarevurdering ikke inkluderte dette for parsellen. 

Relevante og gjeldende skredfarevurderinger som legges til grunn for foreliggende 
detaljregulering er oppsummert i Tabell 9. 

 

 

 

Tabell 9: Sammenstilling av utførte skredfarevurdering for Parsell 7. 

Parsell 
nr. 

Profil 
nr. 

Tittel Kommentar Referanse 

7 0-450 
2250- 

Skredfarevurdering E6-04 
Ny veglinje Angermoen-
Osen  

Jord- og flomskred 
er ikke vurdert 

(Statens 
vegvesen, 
2012) 

7 0-450 

2250- 

Ingeniørgeologisk rapport 
for høye bergskjæringer, 
E6-04 Angermoen-Osen 

Supplerende 
vurdering av 
sørpeskred i 
forbindelse med 
skredhendelser i 
2013 

(Statens 
vegvesen, 
2013) 

7 450-
2250 

E6 Skjåmyra-Osen. 
Ingeniørgeologisk rapport 
for høye bergskjæringer. 

Supplerende 
skredfarevurdering 
for endret trasé. Alle 
skredtyper vurdert. 

(Norconsult, 
2017a) 
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 0-450 
2250-
3067 

E6 Angermoen-Osen. 
Supplerende 
skredfarevurdering for jord- 
og flomskred. Parsell 6 og 7. 

Supplerende 
skredfarevurdering 
for jord- og 
flomskred 

(Norconsult, 
2017b) 

 

7.4.1.2 Historiske skredhendelser  

Under et ekstremvær den 26. februar 2013 var det flere sørpeskred som krysset eksisterende 
E6, se figur 33. Sørpeskredene blir av Statens vegvesen beskrevet å være mindre skred med 
små materielle skader og liten stengningstid for veg. Videre vurderes det at tette stikkrenner 
medførte at disse ble tettet og stor vannføring gjorde at skredene krysset vegen. 

 

Figur 46: Det gikk 2-3 sørpeskred som krysset eksisterende E5 nord for Angermoen 26. 
februar 2013. 

 

 

7.4.1.3 Steinsprang  

Fare for steinsprang er tidligere vurdert av Statens vegvesen i 2012. Vegtrase er utenom 
NVE sine aktsomhetskart for steinsprang og det konkluderes på grunnlag av dette med at 
det ikke er steinsprangfare langs vegtraseen Angervikmoen-Osen. I forbindelse med 
feltkartlegging og supplerende skredfarevurderinger utført av Norconsult AS er det ikke 
observert lokale forhold og berghammere som kan gi lokal steinsprangfare.  
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7.4.1.4 Snøskred 

Det er i NVE Atlas registrert et utløpsområde for snøskred (se Figur ). Temaet ble vurdert i den 
opprinnelige reguleringsplanen og det er ikke gjort nye vurderinger i denne omgang. Det har 
ikke tidligere vært registrert skredhendelser på strekningen. Fare for snøskred langs planlagt 
ny veg er vurdert som tilfredsstillende i forhold krav til sikkerhet mot skred i henhold til 
Statens vegvesen sine risikoakseptkriterier, som for denne parsellen tilsier et maksimalt årlig 
nominelt skredsannsyn på 1/50 (Statens vegvesen, 2014a. Faren for snøskred er vurdert som 
liten.  

 

Figur 47: Kartutsnitt aktsomhetsområde for snøskred, Kilde atlas.nve.no. 

 

7.4.2 Jord-, flomskred og sørpeskred 

Det er registrert et utløpsområde for flom og sørpeskred som går inn i planområdet, det 
strekker seg også over dagens E6. Se kartutsnitt fra NVE Atlas i figur 47.  

Det er i forbindelse med planen utført ingeniørgeologiske vurderinger av området i forbindelse 
med rapport for høye bergskjæringer. Det er i tillegg utført en egen vurdering for jord- og 
flomskred for resten av parsellen. 

Statens vegvesen konkluderer i sin skredfarevurdering med at skredhendelser fra 2013 
skyldes tette stikkrenner kombinert med stor vannføring (flom) noe som resulterte i 
sørpeskred over veg. Det er videre vurdert at et bedre dimensjonert VA-system og større 
dimensjoner på stikkrenner vil være beste forbedring mht. å unngå tilsvarende hendelser. Det 
utelukkes ikke at fremtidige sørpeskred og flomskred kan nå veg igjen, men på bakgrunn av 
SVV og Norconsult sine skredfarevurderinger så konkluderes det med at planlagt vegtrasé 
tilfredsstiller akseptkriteriet for skred på veg for Konsekvensklasse D. 
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7.4.3 Ekstremnedbør 

Strekningen krysser en rekke bekker. I den nylig oppdaterte Klimaprofilen for Nordland (juli 
2017) er det forventet at klimaendringer vil medføre en vesentlig økning i episoder med kraftig 
nedbør både i intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes 
flere og større regnflommer. Årsnedbøren i Nordland er beregnet å øke med ca. 20 %. 
Sesongmessig vil det fordele seg på følgende måte; vinter: +10 %, vår: +5 %, sommer: +30 % 
og høst: 25 %. 

Under den ingeniørgeologiske befaringen av området ble det funnet tegn til stor vannføring 
og stedvis overløp fra de små bekkeløpene og vannsystemene vurderes derfor å ha potensialer 
for stor vannføring (flom). Dette var tydelig i området hvor ny veglinje omtrent vil komme da 
Kvernbekken her har endret løp. Det må derfor ta hensyn til dette ved dimensjonering av 
lukking av bekk under ny vegbane.  

For å ivareta vannhåndteringen på en god måte, og unngå at det bygges inn fremtidige 
vedlikeholdsproblemer, planlegges ny veg primært bygd med åpne grøfter.  

Videre vil det bli stilt krav om at alle stikkrenner gjennom E6 skal ha minimum dimensjon 
D=800 mm, slik at vannhåndteringssystemet blir dimensjonert for fremtidig forventede 
økninger i nedbørsmengde. Nedbørsfeltet skal beregnes før endelig dimensjon på 
stikkrenner/kulverter velges. Under forutsetning at nevnte tiltak gjennomføres vurderes 
planområdet som lite sårbart overfor flom og ekstremnedbør.   

7.4.4 Fokksnøproblematikk 

Ved østlig vindretning er det registrert fokksnøproblematikk ved Luktvatnet på dagens E6. I 
det aktuelle området ligger dagens veg i en dolp. Ny veg vil her bli løftet i terrenget 
(høyfjellsprofil) for å redusere/eliminere fokksnøproblematikken. I reguleringsplanen er det 
satt av tilstrekkelig areal til at sideterrenget kan bearbeides slik at fokksnøproblematikken 
ikke vil medføre stenging av en ny veg. Området vurderes som lite til moderat sårbart overfor 
temaet.  

7.4.5 Trafikkforhold  

Vegstengning kan være sannsynlig i kortere perioder i forbindelse med ulykker. Alternativ 
omkjøring vil være gjennom Drevja og Elsfjorden. Planområdet vurderes som lite til moderat 
sårbart for temaet.  

7.4.6 Skog og lyngbrann 

Traseen delvis langs med en del skogkledde partier. Et veganlegg vurderes ikke å utgjøre en 
spesiell stor fare for skogbrann. Det legges heller ikke opp til etablering av rasteplasser, det 
er dermed ingen naturlige stopp langs traseen hvor folk kan ta pause og f.eks. grille mv. Et 
ferdig utbygd veganlegg vurderes derfor som lite sårbart overfor temaet.   

Dersom det oppstår skogbrann i området, kan trafikken bli påvirket dersom brannen kommer 
nært veganlegget. Det er ikke identifisert særskilte forhold her som er annerledes enn for 
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øvrige vegstrekninger som går langs områder med skog. Sårbarheten vurderes å være liten til 
moderat.  

90% av alle skogbranner er forårsaket av menneskelig aktivitet som f.eks. uaktsomhet ved 
bålbrenning, skogsdrift og anleggsvirksomhet, eller ildspåsettelse. Alt anleggsarbeid øker 
faren for skogbrann i områder med mye skog. Det er derfor viktig at brannberedskapen sikres 
i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Dette er et forhold som må vurderes videre i 
planlegging av anleggsgjennomføring. 

7.4.7 Transport av farlig gods  

Det transporteres en betydelig mengde farlig gods innenfor de fleste ADR-klassene langs 
dagens E6 (kilde DSB kart), noe som også vil være tilfellet ved ny utbygd veg.   

DSB mottar årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods. Dette tallet omfatter 
også hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å anta at hendelser med farlig gods 
vil forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods (rundt de store byene og 
langs hovedtrafikkårene). I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt 
utslipp til grunnen og til luft og med små konsekvenser for liv og helse. Andelen hendelser 
hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er erfaringsmessig svært lav. Det er svært lite 
bebyggelse langs med vegen.  

Nytt veganlegg vil fremstå med en betydelig økt sikkerhet i forhold til dagens veg. Ny veg 
planlegges i klasse H3 med 90 km/t, noe som er godt innenfor rammene for fremtidig 
forventet ÅDT. Vintersituasjonen vil også bli forbedret på dagens strekk som er utsatt for 
kolonnekjøring pga. snøfokk. Tiltaket vurderes som lite til moderat sårbart overfor temaet. 

 

7.5 ROS-analyse oppsummering 

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. 
Sårbarhetsvurderingen viser at det ikke er noe tema som fremstår med forhøyet sårbarhet og 
det er ikke funnet grunnlag for å analysere noen tema ytterligere i en hendelsesbasert 
risikoanalyse. Det er i sårbarhetsvurderingen identifisert enkelte tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i 
dette planområdet.  
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8 Oppsummering og anbefaling 

Statens vegvesen anmoder Vefsn kommune, sektormyndigheter, grunneiere og andre 
interesserte om å komme med eventuelle innspill til planforslaget. 
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9 Andre dokumenter 

9.1  Reguleringsbestemmelser 

 

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING E6 HÅKALI-OSEN 

 

Planene P_20171059 

Planbeskrivelse, dato 27.11.2017 

Bestemmelser, dato 27.11.2017 

Plankart, Tegningsnr. D198 – D203, dato 27.11.2017 

Arkivsaknr.  

Plan vedtatt:  

 

§1.0 Formål 

Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av ny E6, samt sikre fremtidig 
arealdisponeringen rundt ny E6. 

 

§1.1 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID P_20171059, 
sist revidert 10.november 2017 i målestokk 1:2000. Planens avgrensning er fra Håkali 
– Osen i Vefsn kommune, Nordland fylke.                                

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart i vertikalnivå 2 (på 
grunnen/vannoverflaten) i målestokk 1:2000 og vertikalnivå 1(under grunnen) i 
målestokk 1:1000. 

 

§1.2 Planområdets arealformål og 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 
o Boligbebyggelse - Frittliggende småhusbebyggelse BFS 
o Forsamlingslokale BFL 
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‐ §12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

o Kjøreveg SKV angitt o_SKV for offentlig veg, f_SKV for felles veg og SKV for 
privat veg 

o Annen veggrunn – tekniske anlegg o_SVT  
o Kollektivholdeplass o_SKH 
o Holdeplass/ plattform o_SH 
o Parkeringsplasser SPP  
 

‐ §12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
o LNFR – areal for nødvendige tiltak for LNFR 

 
‐ §12-5 nr.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 

o Naturområde i sjø og vassdrag NS  
 

‐ §12-6 Hensynssoner 
o Faresone - Høyspenningsanlegg H370  
o Frisikt – H140  

 
‐ §12-7 Bestemmelsesområde 

o Midlertidig anleggsområde/ Riggområde og deponi #  

 
 

§2    FELLESBESTEMMELSER 

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

§ 2.1 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i landskap. Visuell 
veileder for Vegpakke Helgeland skal legges til grunn i byggeplanleggingen. 
Inngrepene skal reduseres på oversiden (nordsiden) av vegen slik at størst mulig deler 
av naturbeitemarkene ivaretas. Toppjorda i områder som blir direkte berørt skal tas 
vare på og benyttes til revegetering og istandsetting av sidearealer hvor man tar mål 
av seg å etablere naturlig vegetasjon. 

§2.2    Bussholdeplassen skal utformes etter prinsippene om universell utforming.  

§ 2.3  Kommer det frem gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved gravearbeid 
som omfattes av kulturminnelovgivningen skal arbeidet stanses og meldes Sametinget 
og Nordland fylkeskommune, kulturetaten. 
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§2.4 Støy 

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

For eiendommer som etter de fastlagte tiltakene likevel får et støynivå som overskrider 
støygrensene i T-1442, tabell 3, skal det gis tilbud om lokal skjerm og/eller 
fasadetiltak dersom dette er nødvendig for å tilfredsstille kravene til støynivå på 
uteplass eller kravene til innendørs støynivå.  

En oversikt over hvilke eiendommer dette gjelder, framgår av planbeskrivelsen kapittel 
5.7 

 

§2.5   Matjord  

Matjord skal ivaretas med tanke på fremtidig bruk 

 

§2.6  Fremmede arter 

Det tillates ikke utplanting eller spredning av fremmede organismer slik fremmed 
organisme er definert i naturmangfoldloven. Det skal ikke tilføres jord, masse, 
vegetasjon og lignende som kan inneholde fremmede organismer.  
Hvis det skal graves eller fjernes masser der det er fremmede arter skal: 

 det øverste vegetasjonslaget fjernes og sendes til forbrenning 
 det øverste jordlaget håndteres separat og graves dypt ned på stedet eller 

dekkes med tett duk eller leveres for deponering i varig deponi 
 massene skal ikke brukes andre steder 
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§3 BOLIGBEBYGGELSE 

 

§3.1 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse 

§ 3.1.1 Tomtene kan bebygges med frittliggende småhusbebyggelse 

§ 3.1.2 Maks utnyttelsesgrad er 35% BYA 

§ 3.1.3 Maksimalt tillatt gesimshøyde/mønehøyde er 8m/9m regnet fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt den enkelte bygning 

 

§ 3.2 Forsamlingslokale 

§ 3.2.1 Området tillates bebygget med forsamlingslokale med tilhørende uthus 

§ 3.2.2 Maks utnyttelsesgrad er 80 % BYA. 

§ 3.2.3 Maksimal tillatt byggehøyde for forsamlingslokalet er 15 meter regnet fra 
gjennomsnittlig planert terreng 

§ 3.2.4 Maksimal tillatt byggehøyde for uthus er 3 meter regnet fra gjennomsnittlig planert 
terreng 
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§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 og vegskulder ikke å være 
i strid med planen.  

 

§4.1 Offentlige veger 

§4.1.1 Offentlig veg o_SKV1 

Formålet omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss og andre anlegg som naturlig 
tilhører veg. 

Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under anleggsperioden. 
Vegbyggingsmaterialer kan hentes fra området. Etter endt anleggsperiode skal 
området opparbeides i tråd med Statens vegvesens håndbøker 

 

§4.1.2 Offentlig veg o_SKV 2,3,4,5 og 8 

Formålet omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss og andre anlegg som naturlig 
tilhører veg. 

Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under anleggsperioden. 
Vegbyggingsmaterialer kan hentes fra området. Etter endt anleggsperiode skal 
området opparbeides i tråd med Statens vegvesens håndbøker 

 

§4.1.3 Annen veggrunn o_SVT 

Formålet omfatter arealer til grøft og skråningsareal, motfyllinger, rekkverk, 
støttemurer, støytiltak, sikring av skjæringer, belysning og andre anlegg og inngrep 
som naturlig tilhører arealformålet veg.  

Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under anleggsperioden. 
Vegbyggingsmaterialer kan hentes fra området. Etter endt anleggsperiode skal 
området opparbeides i tråd med Statens vegvesens håndbøker. 
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§4.1.4 Holdeplass/ plattform, o_SH og o_SKH 

Formålet omfatter arealer til buss stopp og leskur. Plassering av leskur kan justeres 
innenfor formålene. Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under 
anleggsperioden. 

 

§4.2 Felles private veger og skogsveier 

§4.2.1 Felles privat veg f_SKV 1 
Området reguleres som felles privat veg for gnr./bnr. 214/1 og 214/2 
Vegen skal bygges som Traktorveg klasse 8. 

 
§4.2.2 Felles privat veg f_SKV 2 

Området reguleres som felles privat veg til eiendommene gnr./bnr. 215/1 og 215/2. 
Vegen skal bygges som Landbruksbilveg klasse 3 til bolig og deretter som Traktorveg 
klasse 8 

 
§4.2.3 Felles privat veg f_SKV3 

Området reguleres som felles privat veg for gnr./bnr. 215/1 og 215/2. 
Gnr./bnr. 215/6 kan benytte vegen som adkomst til Gnr./bnr. 215/6 
Vegen skal bygges som Landbruksbilveg 3. 

 
§4.2.4 Skogsveger 

Skogsveger skal bygges i henhold til landbruksdepartementets vegnormaler for 
traktorveg klasse 8. 

 
 
§ 4.3 Private veger  
§4.3.1 SKV1  

Området reguleres som privat veg til eiendom gnr./bnr. 214/1. 
Vegen skal bygges som Landbruksbilveg klasse 3. 

 
§4.3.2 SKV2 

Området reguleres som privat veg til eiendom gnr./bnr. 215/1 
Vegen skal bygges som Landbruksbilveg klasse 3. 

 
§ 4.3.3 SKV3 

Området reguleres som privat veg til eiendom gnr./bnr. 215/3  
Vegene skal bygges om Landbruksbilveg klasse 3. 
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§ 4.4 Kulverter  
 
§4.4.1 Kulvert o_SKV 6 

Arealet reguleres til kulvert for gnr./bnr. 215/1 og 215/2. Eksakt plassering tillates 
justert i byggeplan. Kulvert bygges med frihøyde på 4,5 meter og bredde 4 meter.  
 

§4.4.2 Kulvert o_SKV 7 
Arealet reguleres til kulvert for gnr./bnr. 215/1 og 215/3. Eksakt plassering tillates 
justert i byggeplan. Kulvert bygges med frihøyde på 4,5 meter og bredde 4 meter. 

 
 
§ 4.5 Parkeringsplasser 
§4.5.1 SPP 
 Området reguleres til privat parkeringsplass for gnr./bnr. 215/3. 
 
 
 
§5 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

 

§5.1 LNFR 1#12 
Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Fyllinger og skjæringer til SKV1 kan ligge innenfor området. 

 
§5.2 LNFR 2 #3  

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Det tillates etablert skogsveg som skal gi atkomst til gnr./bnr. 214/1.  Skogsvegen 
skal tilpasses terreng. 

 
§5.3 LNFR 3 # 13 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Området kan benyttes til rigg- og anleggsområder. De deler av området som tas i 
bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål.  

Deler av eksisterende E6 skal fjernes. 

 
§5.4 LNFR 4 #1 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål 
samt reindrift. 
 
Området kan i anleggsperioden benyttes som massedeponi hvor masser fra arbeidet 
med ny E6 kan deponeres. De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig formål.  
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§5.5 LNFR 5 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift. 
 
§5.6 LNFR 6 #6 
 Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift. 

Fyllinger og skjæringer til f_SKV2 og f_SKV3 kan ligge innenfor området. 
 
§5.7 LNFR 7 
 Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift. 
 
 
§5.8 LNFR 8 #4 
 Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift. 

Det tillates etablert en skogsveg som skal gi atkomst til gnr./bnr. 215/1 og 215/2. 
Skogsvegen skal tilpasses terreng.  

 
§5.9 LNFR 9 #7  

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Fyllinger og skjæringer til f_SKV2 og f_SKV3 kan ligge innenfor området. 

 
§5.10 LNFR 10 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
 
 
§5.11 LNFR 11 #8 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Området kan benyttes til rigg- og anleggsområder. De deler av området som tas i bruk 
skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 

 
§5.12 LNFR 12 #9 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Området kan benyttes til rigg- og anleggsområder. Det tillates heving av bekkedal. 
De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

§5.13 LNFR 13 #10  
Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
Fylling og skjæring til o_SKV3 og SKV2 kan ligge innenfor området. 
Området kan benyttes til rigg- og anleggsområder. De deler av området som tas i 
bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 
 

§5.14 LNFR 14  
Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift.  
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§5.15 LNFR 15 #11 
 Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift. 

Området kan benyttes til rigg- og anleggsområder. De deler av området som tas i 
bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 

 
§5.16 LNFR 16 #2 

Området reguleres til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål samt reindrift  
Området kan i anleggsperioden benyttes som massedeponi samt riggområde.  
De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. Eksisterende E6 skal revegeteres som traktorveg klasse 8 og tilkobles SKV2. 

 
  
 
§6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (Pbl §12-5 nr.6) 
§6.1 Naturområde i sjø og vassdrag (NS) # 5 Utfylling i sjø 
Området avsettes til naturområde i sjø og vassdrag 
Det tillates utfylling i sjø for å etablere veg SKV 2. 
I anleggsfasen skal det velges anleggsmetoder som forhindre at partikler vaskes ut i 
vannmassene, og videre at disse ikke spres til Luktvasselva.   
 
§7 HENSYNSSONER (Pbl §12-6) 
§7.1 Faresone – Høyspenningsanlegg H370 
Områdene reguleres til faresone høyspenningsanlegg. 
Tiltak innen fareområdet skal avklares med linjeeier. 
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