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1 Innledning 
Som en del av Prosjekt E6 Helgeland  
(http://www.vegvesen.no/europaveg/e6helgeland) har Statens vegvesen i samarbeid 
med Skanska og Vefsn kommune utarbeidet en ny detaljreguleringsplan for E6 på 
strekningen Kulstaddalen nord – Åkvik i Vefsn kommune.  

Hovedformålet med planforslaget er å noen justeringer av E6-trase adkomstløsninger 
vist i eksisterende reguleringsplan for strekningen (vedtatt i 2013) slik at vi får en 
vegstandard som tillater fartsgrense 90 km/t, med unntak av den sørligste 
strekningen der  fartsgrense blir 70 km/t. Gjennom justeringen søker vi bl.a. å oppnå 
at avkjørselstillatelser i mindre grad skal legge begrensninger på utnyttelsen av 
arealene rundt ny og eksisterende E6 og at kollektivtransport i større grad skal 
vektlegges. Reguleringsplanen inneholder også elementer som vil gjøre at byggingen 
kan gjennomføres på en mer rasjonell måte med færre ulemper for naboer og 
trafikanter.   

Bygging av g/s-veger i Kulstaddalen er tatt ut av dette planforslaget. Årsaken er 
behov for supplerende grunnundersøkelser. Statens vegvesen vil etter hvert komme 
tilbake med et eget planforslag for g/s-vegene i Kulstaddalen.  

 

Ved spørsmål til planen kan Statens vegvesen kontaktes ved: 
Børge Steinmo Johnsen, tlf. 91 83 17 18, 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: 
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Navn Firma Fagansvar 
Børge Steinmo Johnsen Statens vegvesen Planleggingsleder 
Svein Ivar Sandstaa Skanska Prosjekteringsleder 

Skanska 
May-Brith Holand Statens vegvesen Prosjekteringsleder 
Stefan Kersting Statens vegvesen Prosessleder 
Bjarne Barthel Statens vegvesen Fagansvarlig eiendom 
Espen Thøring Norconsult Fagansvarlig veg  
Knut Helge Bergset Norconsult Fagansvarlig geoteknikk 
Ingvar Tyssekvam Norconsult Fagansvarlig ing. geologi 
Øystein Vagnildhaug Norconsult Fagansvarlig 

konstruksjon  
Rune Berentsen Norconsult Fagansvarlig tunnel 
Jill Hammari Sveen Norconsult Fagansvarlig 

reguleringsplan 
Jelena Jovanovic Norconsult Arealplanlegger - 

plankart 
Idar Glomstad/Svein 
Heggvik 

Skanska Fagansvarlig 
anleggsgjennomføring 

 
Kontaktpersoner i Vefsn kommune har vært Trond Kaggerud, John-Peter Garnes, 
Karin Devold, Arild-Bjørn Solvang, Ida Marie T. Granmo og Harald Hoel Hammer.  
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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 Kulstaddalen nord - Åkvik 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. 
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Hensikten med planarbeider er å legge til rette for framkommelig og en enhetlig og 
god vegstandard. Ferdig veg vil innfri nasjonale forventinger om et framtidsrettet 
transportsystem med rask og trygg trafikkavvikling.  

 

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 
over en strekning på 7,3 km, 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. 
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Markeringen av byggestarten skjedde mandag 15. mai 2017, med tre symbolske 
spadetak av administrerende direktør Ståle Rød i Skanska, statssekretær Tom Cato 
Karlsen og regionvegsjef Torbjørn Naimak. 
 

2.3 Planområdet 
Planområdet er lokalisert rett nord for Mosjøen i Vefsn kommune, Nordland fylke. 
Strekningen er på ca. 8 km og strekker seg fra Kuldstaddalen til Åkvik.   

 
Figur 1 Planområdet for E6 Kulstaddalen-Åkvik 
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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. 

 

2.4.3 Kommunedelplan E6 Hp 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 Kulstaddalen nord – Åkvik.  

 

2.4.4 Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, vedtatt 2013 
Ny detaljregulering skal delvis erstatte gjeldende detaljregulering for E6 Kulstaddalen 
nord – Åkvik, planid 20131049 vedtatt 19.06.2013. Hoveddelen av planforslaget som 
nå foreslås til vegformål er alt regulert til vegformål.  

I forhold til vedtatt plan er E6-trase endret på to steder. Gjennom Forsmoklubben er 
tunnel 1 endret. Tunnellengde er redusert og tunnelpåhugg nord er flyttet. Denne 
endringen vil også påvirke trase ved Forsmoen. Ved Heståsen er E6-traseen justert 
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lengere ifra bebyggelsen og det er ivaretatt et større masseuttak i bergskjæring. 
Denne endringen påvirker også tunnel 2 gjennom Åsnova med flytting av portalsone 
nord-øst.  

Øvrige endringer i planforslaget er knyttet til mindre justeringer av adkomstveger, 
flytting av kryss og tiltak for å ivareta geoteknisk stabilitet, samt behov for 
anleggsområder for å ivareta anleggsgjennomføring.         

 

2.5 Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 
Ved planlegging av detaljregulering for Kulstaddalen nord – Åkvik vil 
konsekvensutredning gjennomført for fylkesdelplanen, konsekvensanalyse 
gjennomført for kommunedelplanen og utredninger utarbeidet i forbindelse med 
forrige reguleringsplanprosess (2013) inngå som en del av beslutningsgrunnlaget. 

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», samt referat fra oppstartsmøtet. 

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 Kulstaddalen nord 
– Åkvik. De skisserte endringene er vurdert til ikke å utløse forskriftens krav om 
konsekvensutredning.   

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 
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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 henspeiler 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 
merknadsbehandlingen –  og eventuelt bli innarbeidet i detaljreguleringsplanen. 
Planforslaget vil deretter bli overlevert Vefsn kommune til sluttbehandling. Vefsn 
kommune overtar da det formelle ansvaret for den videre saksbehandling og vedtak 
av detaljreguleringsplanen. 
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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 Kommunal og 
moderniseringsdepartementet etter § 1‐9. Eventuell klage sendes via Vefsn 
kommune. 
 

2.6.1 Formelt oppstartsmøte mellom Vefsn kommune 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, vegvesenet 
mottok informasjon om viktige aspekter som bør ivaretas gjennom planen og 
forholdet til forskrift om konsekvensutredninger ble gjennomgått. 

Møtereferat fra oppstartsmøtet er vedlagt planbeskrivelsen. 
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2.6.2 Varsel om planoppstart 

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

 
Figur 2 Kartutsnittet over areal varslet ved planoppstart 

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

I forhold til varslet oppstart er planområdet utvidet på enkelte delstrekninger for å 
ivareta tilstrekkelig areal til tiltak som kryss, erosjonssikring av bekkedaler/elv, 
forenkling av overvannssystem ved veg samt areal til geotekniske tiltak. I tillegg er 
det avsatt noe mer areal til anleggsgjennomføring og deponiområder der dette er 
vurdert som nødvendig.   

I informasjonsskriv vegvesenet 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 12 innspill. Innspillene er 
grovt oppsummert i tabell 1 med Statens vegvesens  kommentarer til hvordan 
innspillene er ivaretatt i planprosessen.  
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Tabell 1:  Innspill fra oppstartvarsel med Statens vegvesens vurdering av tiltak. 

Enhet Innspill Statens vegvesen 
vurdering/tiltak 

Vefsn 
kommune 

 
1. Landbruksnæringens behov for driftsavkjørsler/krysningspunkt og tilførselsveger må 

ivaretas.  
 

Begrunnelse:  
Det utøves jord-og skogbruksdrift på begge sider av foreslåtte trase for ny E6 stort sett langs 
hele strekningen. Utover det arealtap ny E6 trase innebærer må veien ikke føre til ytterligere 
forringelse eller redusere mulighetene for rasjonell landbruksdrift. Vefsn kommune forutsetter at 
det blir planlagt avbøtende tiltak som kompensasjon for endring i kryss og adkomstløsninger på 
strekningen. Planoverganger/kulverter, kryssutforming og tilførselsveger må planlegges etter 
Landbruksdepartementets vegnormaler for tømmerbil med tilhenger, vegklasse III, helårs bilveg.  
 
 
2. Planlegge tiltak for å begrense viltpåkjørsler på strekninga.  
 
Begrunnelse: Planlegging for mulig oppgradering til 90-sone vil øke både risiko for påkjørsler 
samt konsekvenser i den enkelte hendelse. Det forventes at det i planlegginga vurderes 
avbøtende tiltak for å redusere viltpåkjørsler til et minimum på strekninga. 

1. I forbindelse med 
utarbeidelsen av 
reguleringsplanen er det 
lagt til rette for primært 
planfri adkomst til 
utmarken for samtlige 
landbrukseiendommer. 
 

2. Generelt planlegges ny E6 
slik at man får god sikt 
langsetter ny E6 og 
tilhørende sideterreng.  
 
Ved tunnel 3(Åkvik) 
planlegges det satt opp et 
viltgjerde ved søndre 
tunnelpåhugg. 
 

Statnett Statnett viser til det oversendte materiale. Planene ser ikke ut til å berøre Statnetts eksisterende 
eller planlagte anlegg, men ber om å være på høringslisten i det videre planarbeidet. 

Innspillet tas til orientering. 
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NVE 1. Statens vegvesen er fra tidligere godt kjent med hvilke fagtema vi er opptatt av i denne type 
saker og hvilke krav som er gjeldende. Vi forventer derfor at forholdet til allmenne interesser i 
vassdrag, skred og flom blir tilstrekkelig dokumentert og ivaretatt i planforslaget, evt. i form 
av nødvendig avbøtende tiltak.  

2. Evt. nye områder som ønskes benyttet til (midlertidige) massedeponier må inngå i 
planforslaget og konsekvensene mht. geoteknikk/grunnforhold må avklares i ROS-analysen. 

3. Dersom en i forbindelse med planarbeidet opplever utfordringer mht. ovennevnte 
problemstillinger som en ønsker å diskutere med oss vil vi selvsagt bidra så langt vi har 
ressurser til dette. 

1. I forbindelse med tidligere 
regulering av parsellen ble det 
gjennomført omfattende 
grunnundersøkelser. Statens 
vegvesen er kjent med at det er 
påvist flere områder med 
sensitiv grunn, inklusive 
områder med 
kvikkleire/sprøbruddsmateriale, 
og det iverksettes relativt 
omfattende 
områdestabiliserende tiltak. 

2. Innspillet tas til orientering 
3. 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. NVE sitt ansvarsområde vil 
Statens vegvesen ta kontakt. 

DMF 1. Mineralske ressurser er ikke-fornybare naturressurser som kun kan utnyttes der de 
naturlig forekommer. Det er viktig at tiltakshaver ikke foreslår å bygge ned registrerte 
mineralske ressurser, uten at man har vurdert konsekvensene av planforslaget for 
ressursen gjennom KU. Forekomstområder for mineralske ressurser bør ikke 
nedbygges før ressursen kan komme samfunnet til gode.  

1. Innspillet tas til orientering. 
2. I justert planforslag trekkes 

ny E6 lengre unna Forsmolia 
steinbrudd. Steinbruddet blir 
ikke berørt vesentlig av 
plantiltaket. 
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Det aktuelle planområdet inneholder flere kjente, registrerte mineralske ressurser 
gjennom forekomstområder for grus- og pukk. Disse er definert som lokalt viktige 
ressurser av Norges geologiske undersøkelse (NGU). Mer om ressursene kan leses på 
NGU sine ressursdatabaser; 
http://aps.ngu.no/pls/oradb/grus_GP_Oppslag.Alle_fkom_komm?p_kommunenr=182 

2. DMF vil peke spesielt på Forsmolia steinbrudd. Det bør ikke foreslås alternativ 
arealutnyttelse eller bestemmelser som legger begrensninger på videre drift av 
forekomsten.  

3. Vegprosjekter har som oftest behov for store mengder byggeråstoff av tilstrekkelig 
kvalitet. I det videre planarbeidet bør tiltakshaver gjøre rede for hvordan de foreslår å 
oppnå massebalanse, og eventuelt hvordan man vil løse et behov for masseuttak 
tilknyttet prosjektet. Vi minner om minerallovens krav. 

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se hjemmesiden 
vår på www.dirmin.no. 
 

3. Grunnforholdene på 
parsellen Kulstaddalen-
Åkvik er veldig varierende 
med et spenn fra fast fjell til 
kvikkleire og løsmasser. Med 
hensyn til massebalansen er 
det innvilget en 
dispensasjon fra 
kommunedelplan Fustvatn – 
med formål å kunne kan 
utvide en planlagt 
bergskjæring for å få tilgang 
til stein. Sidetaket er 
inkludert i planforslaget. 

 

Nordland 
Fylkeskommune 

Planfaglig innspill  
1. Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder 

klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 
som bl.a. sier:  
a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del 

av arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 
lanskapselementer.  

Planfaglig innspill  
 Adkomsten til 

friluftsområder blir 
ivaretatt, i tillegg er det i 
forbindelse med tidligere 
regulering gjennomført 
barnetråkkregistrering. 

 Statens vegvesen vil 
gjennom planarbeidet sikre 
seg kontroll over alle 
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b) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og 
grunnlag for å ivareta de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og 
opplevelsesarena.  

c) De kommunale arealplanene må avklare bruk og vern i områder som omfattes av 
varig vernede vassdrag.  

d) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket 
jord eller reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Avsatte 
byggeområder bør fortettes eller omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller 
reinbeiteområder omdisponeres.  

e) Hensynet til lokale bestander av viltarter og innlandsfisk, samt deres leveområder, 
skal ivaretas i kommunenes arealplanlegging.  

f) Forvaltning med tanke på sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og 
kystvann, skal ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene 
bør utarbeide helhetlige vannmiljøplaner.  

2. Planområdet grenser til eller berører følgende registrerte friluftslivsområder: 
Fusta øvre  Leke- og 

rekreasjonsområde  
Svært viktig  

Vardefjellet Markåsen 
Røssdalen  

Nærturterreng  Viktig  

Baågneset  Leke- og 
rekreasjonsområde  

Svært viktig  

Baåsen  Nærturterreng  Viktig  
Kulstadlia - Hjartåsen  Nærturterreng  Svært viktig  

 

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 Ø80cm. 

 Dette planarbeidet er 
underlagt plan- og 
bygningslovens 
bestemmelser. Videre 
legges til grunn Statens 
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Fylkeskommunen anser det som svært viktig at planleggingen ikke reduserer kvaliteten 
på friluftslivsområdene eller allmennhetens tilgang til områdene i vesentlig grad. 
Fylkeskommunen gjør særlig oppmerksom på den registrerte forbindelsen mellom 
Baågneset og Baåsen, som berøres av dagens E6 og ny planavgrensning.  
3. På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

a) Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette 
er spesielt viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig 
infrastruktur. Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes 
ROS-analyser.  

b) Nasjonal politikk pålegger kommunen å planlegge med tanke på en utforming 
som er tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til 
personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.  

c) Alternative energikilder bør alltid vurderes. Fylkeskommunen ber om at bygninger 
og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å 
redusere energibehov og utslipp av klimagasser.  

d) Hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god 
tilgang til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør være fokus i 
planleggingen. Vi ber også om at man i planleggingen har fokus på sikring av 
områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko 
for liv og helse.  

e) Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de 
estetiske forhold, jfr. plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det 
legges særlig vekt på utforming av tilgjengelige og attraktive byrom.  

f) Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- 
og bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i 
prosessen.  

vegvesen sine håndbøker i 
planleggingen. Både plan- 
og bygningsloven og 
Statens vegvesens 
håndbøker stiller krav til 
universell utforming som 
ivaretas i planprosessen. 

 Ny E6 vil 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. 

 I gjeldende plan er det 
innregulert areal til gang- 
og sykkelveg i 
Kulstaddalen. Det er 
fortsatt behov for 
supplerende grunboringer 
for disse gang- og 
sykkelveiene medførende 
at de tas ut av dette 
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g) Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige 
beslutninger skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

Kulturminnefaglig innspill  
1. Områdeavgrensingen samstemmer i stor grad med våre registreringsområder i 

forbindelse med eksisterende plan. Vi finner det ikke nødvendig med nye 
registreringer og vil gi uttalelse når nytt planforslag foreligger. Vi forutsetter at 
merknad om aktsomhets- og varslingsplikt videreføres i den nye planens 
retningslinjer.  

Samferdselsfaglig innspill  
1. Samferdselsavdelingen har blant annet ansvar for tilrettelegging, planlegging og 

gjennomføring av all kollektivtrafikk på land og sjø inkludert skoleskysstilbudet i hele 
fylket. Trafikksikkerhet for alle reisende fra hjem til bestemmelsessted har stort 
fokus.  
I planarbeidet er det viktig å sikre at behovene til fremkommeligheten til buss blir 
ivaretatt. Dersom det legges ny trase (på hele eller deler av parsellen), og hvor den 
gamle opprettholdes, vil skoleskyssen fortsatt kunne bruke gammel vei. Regionale 
busser vil benytte seg av ny vei. Skal bussen konkurrere med bil, må bussene være 
effektiv. Det er derfor behov for å se på behovet for busstopp langs nye traseer. 
Primært ønsker fylkeskommunen tosidig busstopp med enten undergang eller 
gangbru ved hastigheter over 80km/t.  

2. Fylkeskommunen, avdeling samferdsel vil gjerne bidra med råd tidlig i prosessen. Når 
plassering og utforming av busslommer/busstopp vurderes ber vi dere ta kontakt 
med avdelingen 
 

planforslaget og femmes i 
et annet. Tidligere regulert 
gang- og sykkelveg langs 
Forsmolia steinbrudd 
reguleres til kjøreveg for å 
bedre beredskap ved 
stenging av tunnel.   
Sammenlignet med dagens 
situasjon vil barn og unge 
få et bedre gang- og 
sykkeltilbud som sikrer 
trygg ferdsel både på 
skolevegen og i fritiden. 

 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 tidligere 
regulering er planområdet 
vurdert ut fra foreliggende 
data i Naturbasen, 
undersøkelser foretatt av 
Ecofact AS samt befaringer 
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foretatt av Statens 
vegvesens personell i 
forbindelse med 
planleggingen. Endringene 
som planarbeidet medfører 
utløser i utgangspunktet 
ikke noen ytterlig 
kartlegging av 
naturmangfold. 

Øvrige planfaglige innspill tas til 
orientering. 
 
Kulturminnefaglig innspill  
Innspillet tas til orientering.  
 
Samferdselsfaglig innspill  
 Skolebussen vil primært 

bruke lokalvegnettet 
(eksiterende E6). En del 
skolebarn sokner til 
Kulstad skole (gåskole). 
Nettverket som bygges opp 
med gang- og sykkelveger 
kombinert med internveger 
muliggjør at flere elever 
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kan komme seg på en 
trafikksikker måte til 
skolen. 

 I tilknytning til kryss med 
en viss størrelse etableres 
det ensidig busstopp. Ved 
behov etableres det planfri 
kryssingsmulighet.  

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

 
Fylkesmannen i 
Nordland 

1. På grunnlag av oversendt informasjon er det vanskelig å avgjøre om de foreslåtte 
endringene vil medføre endra konsekvenser i forhold til tidligere vedtatt plan, og 
hvorvidt det er behov for nye konsekvensutredninger. Vi vil komme med mer konkret 
uttalelse når mer detaljerte planer sendes på høring i forbindelse med offentlig 
ettersyn. 

Vi viser for øvrig til vår uttalelse i forbindelse med forrige melding om oppstart på denne 
strekningen (brev datert 11.12.2015).  
2. Digitaliserte plankart  

1. Vefsn kommune og Statens 
vegvesen var omforent ved 
varsling av planoppstart at 
endringene som 
planforslaget legger opp til 
ikke utløser krav om 
konsekvensutredning. 
Endringer vil i hovedsak går 
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For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre 
til at planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På 
denne måten vil tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på 
våre hjemmesider).  

3. FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland  
Vi minner om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner 
(FOSIN). Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige 
myndigheter, i den grad det her dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør 
fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å 
gjennomføre en slik dialog. For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse 
for effektive avklaringer i arealplanleggingen, tilgjengelig på: 
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning.  

 

ut på justering av vegtrase 
ved tunnel 1(godkjent 
gjennom en egen 
dispensasjonssak), 
plassering av 
kryss/avkjørsler og 
adkomstløsning til 
landbruksareal ved Baåsen. 
Statens vegvesen henviser 
for øvrig til «sjekkliste KU E6 
Kulstaddalen-Åkvik» vedlagt 
vårt varsel om planoppstart. 

2. I forbindelse med varsling av 
planoppstart ble 
plangrensen som SOSI fil 
oversendt til 
plannordland@kartverket.no. 
Planforslaget vil bli sendt ut 
som SOSI fil til Kartverket i 
forbindelse med offentlig 
ettersyn/høring. 
Planavgrensning og 
planforslaget sendes nå 
rutinemessig til Kartverket 
ifm. planprosesser.  
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3. Statens vegvesen er opptatt 
av gode planprosesser. Ved 
å gå i dialog med både 
kommunen og berørte 
sektormyndigheter er målet 
å utarbeide et planforslag 
som er avklart på en slik 
måte at planforslaget ikke 
utløser innsigelser. Dersom 
det oppstår arealkonflikter 
søkes de løst i 
planprosessen før utlegging 
til offentlig ettersyn/høring. 

Helgeland kraft 1. Innspillet gjelder konkret planene om endring av tunnelinnslag ved Båthola som vi er 
informert om gjennom møter og annen kommunikasjon. Dersom det er andre 
endringer i planforslaget som berører våre interesser, vil vi komme tilbake til disse 
ved offentlig ettersyn.  

2. Forholdet til den praktiske gjennomføringen av anleggsarbeid/undersøkelser nær 
linjen er diskutert i møte mellom Helgeland Kraft, Skanska (samt underentreprenører) 
og Statens vegvesen, og omtales ikke i dette innspillet. Det tas sikte på god 
kommunikasjon mellom utbygger, byggherre og Helgeland Kraft i det videre arbeidet.  

3. Forholdet til nytt tunnelinnslag: Etter hva Helgeland kraft forstår vil selve 
tunnelportalen bli liggende 62 meter fra nærmeste mastefundament til vår 132 kV-
linje samt at graveskråning i løsmasser blir avsluttet ca. 8 meter fra ytterste fase. Det 
vil også bli etablert et sikkerhetsgjerde i kanten av skråningen med høyde inntil 2 m.  

Innspillet tas til orientering. 
Statens vegvesen, Skanska og 
Helgeland Kraft vil fortsette den 
gode dialogen man har i egne 
særmøter.  
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Tiltakshaver vil kartlegge/undersøke nærmeste mastefundament og grunnforhold i 
området for å kunne tilpasse anleggsarbeidet etter tilstanden og sårbarheten til 
linjen. 

4. Helgeland Kraft har ikke dokumentasjon på tilstanden til nærmeste mastefundament. 
Heller ikke hvordan disse er konstruert/oppbygd, og kan derfor ikke si noe om 
tålegrense for rystelser. Det vil derfor være opp til utbygger å sørge for at 
fundamentene/mastepunktet ikke blir utsatt for rystelser/påkjenninger som kan 
skade masten.  

5. Helgeland kraft sitt rettighetsbelte/byggeforbudsbelte strekker seg 10 m ut fra 
ytterste fase. Evt. varige konstruksjoner/byggverk som kan hindre/vanskeliggjøre 
vedlikehold og evt. oppgraderinger, må ikke etableres innenfor dette beltet (heller 
ikke gjerder o.l.).   

6. Det minnes også om varslingsplikten for arbeid med større anleggsmaskiner nærmere 
enn 30 m fra ytterste fase.  

7. Helgeland Kraft har ingen kommentarer til selve gjennomføringen av anleggsarbeidet 
ut over det som står over, men ønsker å påpeke at evt. skader og uplanlagte 
driftsforstyrrelser på linjer i området som følge av anleggsarbeider er utbyggers fulle 
ansvar. Ved høring av planforslaget vil Helgeland kraft vurdere nye uttalelser i saken. 
  

Nils Arne 
Aakvik 

1. Vannforsyningen til min eiendom Bergenget, bruksnummer 145/10, kommer oppe fra 
Baåsen, omtrent rett nord for tunellinnslaget. Vannledningen kommer ned og 
passerer over tunelltaket ikke langt fra innslaget slik opprinnelig plantegningen 
beskriver. Statens vegvesens representant Rainer Smedseng har vært på befaring 
sammen med meg og vannledningens forløp skal være avmerket på deres kart. Etter 
hans vurdering da, var det rimelig sjanse for at vannledningen ikke ville bli berørt. 
Hvis det nå endres på planene, må dette tas hensyn til. Vi ønsker først og fremst at 

1. Til orientering har 
byggeleder vært i kontakt 
med Aakvik. Dersom 
planendringen medfører at 
grunneieren ikke lenger kan 
bruke dagens 
vannkilde/vannledning skal 
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vannforsyningen vår beholdes fra denne kilden, da det er en kilde med rikelig 
produksjon og topp kvalitet drikkevann (dokumentert ved målinger gjort i fjor 
sommer). Ødelegges denne må vi borre etter vann. Håper også at kildens produksjon 
ikke blir endret i forbindelse med sprengning og anleggsarbeidet. 

2. Antar ellers at arbeidet ved nordre innslag for vår del vil være problemfritt. Det 
forventes at eksisterende avkjørsel og vei fra nåværende E6 og ned til vannet er i 
orden når anlegget er ferdig (går i grense mellom Aspneset og vår eiendom).  

 

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.  

2. Eksisterende veg vil bli 
forsøkt opprettholdt.  

 
Anne Staurem Innspill gjelder gnr. 117, bnr. 8. 

1. Ønsker adkomst til gården som i dag, men dosering slik at overflatevann fra E6 ikke 
renner ned gårdsveien. 

2. Hovedavløpet for drenering av jordene blir fylt over ved bygging av gang- og 
sykkelvei. Det må gjøres tiltak for å ivareta dreneringen. 

3. Ved eventuell bruk av gang- og sykkelvei, må en ta høyde for adkomst av tunge 
kjøretøy, f.eks kunstgjødseltrailer eller dyrebil. 

4. Adkomst til jord- og skogteig på motsatt side av E6 ønskes som i dag, med kryssing 
av E6 i kryss til Åremma, samt påkjørsel v/Markveien.  

5. Tømmervei fra Åsnev/Vardefjell må være sterk nok for tømmerbil eller lastebærer, og 
det må etableres lunne- og lasteplass for tømmer. 

 

1. Adkomst til gården vil bli 
som den er vist i 
reguleringsplan vedtatt i 
2013. Planforslaget legger 
ikke opp til noen endringer 
her. 

2. Eventuelt behov for ny 
drenering vil bli avklart ifm. 
anleggsarbeidene. Som kjent 
skal grunneier komme 
økonomisk skadesløs ut av 
Statens vegvesens aktivitet.  

3. Forholdet blir ivaretatt. 
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4. Adkomst til jord- og 
skogteig vil bli som vist i 
reguleringsplan vedtatt i 
2013. Planforslaget legger 
ikke opp til noen endringer 
her. 

5. Traktorveg fra 
Åsnev/Vardfjel vil ha samme 
standard som dagens 
traktorveg (traktorveg klasse 
8). 

Torstein Aakvik 1. Grunneieren minner om tidligere møter og avtaler som er gjort med vegvesenets 
representanter etter befaringer på stedet, Åkvik. Behørig hensynstagende til avkjøring 
og adkomst til eiendommer med adresse Luktvassvegen 913, 921 og 901. 

2. Behørig hensynstagende til avkjøring og adkomst til arealer under benevnelse Baåsen. 
Etter tidligere avtale er det her snakk om kulvert under nye E6 for adkomst til 
utmarksarealene. Kulverten er avtalt å være beregnet for transport av bl.a. tømmer og 
felles for eiendommene 145-1, 145-2 og 145-3. 

1. Justeringen vil ikke medfører 
endringer på 
adkomstmuligheter til Åkvik. 
Adkomsten vil bli som den 
er vist i reguleringsplan 
vedtatt i 2013. 

2. Statens vegvesen vil foreslår 
at kulvert erstattes med 
adkomst over tunelltaket. 
Årsaken er at kulverten som 
er planlagt vil bli full av vann 
store deler av året.  

Otto Stordal 1. Ut fra planlagt trase for gang og sykkelvei anmoder Stordal om at det blir etablert 
kulvert under Grågåsveien i stedet for den planlagte løsningen. Det anses som lite 
sannsynlig at noen vil benytte den planlagte løsningen, med det til følge at en får 

Foreslått løsning er tidligere 
vurdert i forbindelse med 
planprosessen i 2013. 
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mange myke trafikanter som tar "snarveien" rett over Grågåsveien for deretter å følge 
E6 nedover til de er på høyde med busslommen på motsatt side, hvor de vil krysse 
E6. Dette vil gi meget høy ulykkesrisiko.  

 

Løsningen ble ikke tatt med 
videre da høydeforskjellene blir 
svært store og at en må 
overholde noen krav til 
stigningsforhold. I tillegg er det 
geoteknisk svært krevende 
område. 
 
I forbindelse med utarbeiding av 
planforslaget gjøres det 
vurderinger angående valg av 
løsning og trafikksikkerhet. 
Statens vegvesen mener 
forholdet til trafikksikkerhet er 
ivaretatt ved foreslått løsning. 
 
Til orientering er det behov for 
supplerende grunnboringer i 
området – medførende at gang- 
og sykkelvegene i Kulstaddalen 
blir fremmet i en egen 
reguleringsplan. 
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Ben Even Ravnå Det vises til varsel om oppstart av planarbeid – detaljregulering for E6 Kulstaddalen-
Åkvik av 01.06.2017, samt kjøpekontrakt signert av Statens Vegvesen 23/8-2016 – 
Saksnr: 15/200596 - hvor det framgår hvilken adkomstløsning, støyskjerming med mer 
som er kontraktfestet mellom Ravnå og SVV. 
1. Undertegnede observerer at planområdet i overnevnte varsel er kraftig endret 
både med hensyn til planområde og endelig vedtatt veilinje i gjeldende reguleringsplan 
av 2013.  Med det mener Ravnå utstrekning av det totale planområdet, endringer av 
veilinje mellom Smihaugen og Langmoåsen, innslag av tunnel ved steinbrudd i Båthåla 
samt området over Åkvikmyra som er listet som VU i rødlista for naturtyper. 
2. Siden planområdet på nytt innbefatter hus og gårdstun på hans eiendom, frykter 
Ravnå nye negative konsekvenser for sitt småbruk. 
3. Det vises til Reguleringsplanveileder av 15.02.2017 og Ravnå forbeholder seg 
retten til å klage på eventuelle endringer i reguleringsplanen når disse legges fram for 
offentligheten.  
• I § 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan er det i andre ledd åpnet for 
mulighet for kommunestyret til å delegere myndighet til å treffe vedtak om mindre 
endringer i reguleringsplan. Med mindre endringer menes endringer som ikke har 
nevneverdige negative konsekvenser for noen berørte parter eller interesser.  
Ravnå påpeker at han godtar ingen endringer som vil gå i negativ retning for hans del, 
og viser igjen til overnevnte kjøpekontrakt mellom Ravnå og SVV av 23/8-2016. 

1. I justert planforslag foreslås 
adkomst til fv. 252 
(Baågneset) og adkomstveg 
til bl.a. Ravnås eiendommen 
endret. 
Planforslaget gjør rede for 
naturmangfold. 

2. Da innspillet ble oversendt 
av grunneiere forelå det ikke 
noe konkret planforslag som 
en kunne bruke som 
grunnlag for en dialog. 
Statens vegvesen ber 
merknadsinnsender studere 
planforslaget og eventuelt ta 
kontakt hvis det er noe som 
er uklart i forbindelse med 
offentlig ettersyn og høring. 
Innspillet tas til orientering. 

3. Merknaden tas til 
orientering.  

 

Edgar Hauan Det er oversendt dokument om «Offentlig utskiftningsforretning over innmarken til 
gården Haukland i Vefsn» datert 21.05.1928 av Edgar Hauan. I dokumentet er følgende 
avsnitt avmerket: «Kjørevei fra bygdeveien oppover langs østre side av Brudalsbekken og 

Ut fra fremlagte dokument 
«Offentlig utskiftningsforretning 
over innmarken til gården 
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oppover langs grensegrøften, over bnr. 6`s part, over bnr. 1`s part, oppigjennom 
Brudalen og over Kløftremmen til utmarken bestemtes 3 meter bred og dertil fornøten 
veigrøften på østre side, hvor sådan vil være nødvendig». 

Haukland i Vefsn» datert 
21.05.1928 oppfatter vi at  
eiendommen Gnr. 124/2 har 
rettigheter til å benytte 
«bygdeveg» som går gjennom 
f_SKV5. I 
reguleringsbestemmelsene vil 
derfor Gnr. 124/2 også gis 
rettigheter til å benytte denne 
kulverten. 
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2.6.3 Offentlig ettersyn  
Planforslaget ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn i tiden 14.03 – 
25.04.2018 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 eksisterende forhold i planområdet 
I beskrivelsen av planområdet tolkes begrepet planområde bredt, medførende at 
beskrivelsen vil omfatte både dagens E6 og arealet som foreslås tatt i bruk til ny E6.  

3.1 Trafikkforhold  
Dagens E6 på strekningen Kulstaddalen nord - Åkvik er ca. 9 km lang og preges av 
en uheldig kurvatur og tidvis dårlig bæreevne. Vegbredden varierer fra 6,5 til 7,4 
meter – og er ofte bygd med liten vegskulder. Totalt er det registrert ca. 70 kryss og 
avkjørsler med direkte atkomst ut på E6. 

 
Figur 3 Dagens E6 ved Haukland 

Gjennomsnittlig passerer 2950 kjøretøy denne strekningen - hver dag - gjennom hele 
året.  
Hastigheten veksler mellom 70 og 80 km/t, og det er ikke tilrettelagt for myke 
trafikanter hverken i form av g/s-veg eller gjennom sikker atkomst til busslommer. 

 
Figur 4 Det er ikke tilrettelagt for myke trafikanter på eksisterende E6 
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3.2 Trafikkuhell  
I perioden fra 2000 til juni 2017 ble det registrert 35 trafikkuhell hvorav en person 
ble alvorlig skadet og 44 personer ble lettere skadet.  
 
De vanligste trafikkuhellene på strekningen er utforkjøring på rettstrekning og i 
kurve. Dette gjelder 49 % av ulykkene. Møting i kurve og på rettstrekning stod for 20 
% av ulykkene.   
    
Gjennomsnittlig tilsvarer det at i overkant av 2,6 personer blir skadet i en 
trafikkulykke på denne vegstrekningen hvert eneste år. I tillegg tilkommer trafikkuhell 
som ikke meldes inn til politi eller vegvesen (primært trafikkuhell uten personskade). 
 
Statens vegvesen har utført en barnetråkkregistrering i forbindelse med 
reguleringsplan fra 2013. I barnetråkkregistreringen fremkommer det at dagens E6 
oppleves som utrygg for myke trafikanter. 

 
 

 
Figur 5 Oversikt over registrerte trafikkuhell med personskader i perioden 2000-2017. Kilde: Nasjonal 
vegdatabank (Vegkart) 
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3.3 Næring – eksisterende og fremtidig 
 

3.3.1 Industriområde ved Skåsmyra 
Det planlegges i privat regi et større næringsområde ved Skåsmyra. Virksomheten til 
Bio Miljø og Nordmiljø ønsker å utvide sin virksomhet. I tillegg er det satt av areal til 
industri/lager. Næringsområdet sees i sammenheng med Statens vegvesens forslag 
til ny E6 løsning i området, og vil få adkomst via planlagt rundkjøring ved Skåsmyra.  
 

3.3.2 Industriområde og grustak ved Båthølen 
Det er regulert inn et større område ved Båthølen der det legges til rette for lettere 
industrivirksomhet, der et av delområdene åpner for mottak og lagring av 
kondemnerte bilder. Ved Båthølen er det i tillegg regulert inn et område for grusuttak.  
 

3.3.3 Dagbrudd ved Forsmolia 
Langs E6 i Myrmolia (Forsmolia) er det etablert et dagbrudd for uttak av bergarten 
gabbro. Planarbeid for utvidelse av bruddet pågår. I forbindelse med planleggingen 
av E6 ivaretas adkomstveg til dagbrudd. 
  

3.3.4 Hjorteoppdrett 
På eiendommen Gnr. 124/1 ved Smihaugen ble det gitt konsesjon for hjorteoppdrett. 
Konsesjon for hjorteoppdrett ble gitt av Vefsn kommunestyre 13.10.2004, saknr. 
0145/04. Hegn for hjorteoppdrett har blitt utvidet i 2009/2010.  

 
Figur 6 Oversikt over eiendom med hjorteoppdrett, vist med gul farge. Kilde: Seeiendom.no 
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3.4 Naturressurser 

3.4.1 Landbruk 
Planområdet omfatter areal som i dag benyttes til jord, innmarksbeite og skog (lauv- 
og barskog).  

 
Eksisterende E6 har dyrka jord på begge sider. Dette innebærer at jordbruksområder 
langs hele planstrekningen vil berøres av tiltak.   

 
Figur 7 Jordbruksområder på strekningen mellom Kulstaddalen og Fusta elva markert med oransje og 
gul farge. Grønn linje er prosjektert veglinje. Kilde: GisLink 
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Figur 8 Jordbruksområder på strekningen mellom Fusta elva og Ålvik markert med oransje og gul farge. 
Grønn linje er prosjektert veglinje. Kilde: GisLink 

 

3.4.2 Reindrift 
I NIBIOs kartverktøy Kilden er Forsmo-området registrert som høstvinterbeite for rein, 
og det er registrert to flyttleier over E6 ved Forsmo og Åkvikmyra.   

 
Figur 9 Kart over høstvinterbeite (oransje områder) og høstbeite (rosa områder) for rein. Grønn linje er 
prosjektert veglinje. Kilde: Kilden - NIBIO 
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På møte mellom Statens vegvesen og Røssåga/Toven reinbeitedistrikt 30.07.2009 ble 
det spilt inn at Røssåga/Toven reinbeitedistrikt bruker hele Åkvikmyra som flyttlei. 
Korrekt inntegnet flyttlei vises i vedlegget “Trekkruter for hjortevilt – E6 Kulstaddalen 
nord - Åkvik“ fra reguleringsplanarbeidet i 2013. 

 
Figur 10 Kart over flyttleier (gul skravur). Grønn linje er prosjekter veglinje. Kilde: Kilden – NIBIO 

 

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

 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms 
 33 Innlandsbygdene i Nordland 

Landskapsregionen er igjen delt inn i underregioner. Tiltaket ligger innenfor 
underregion 32.1 Velfjorden/Vefsnfjorden og 33.04 Drevja/Herringen. 
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Figur 11 Kartutsnitt over landskapstyper. Kilde: Kilden - NIBIO 

Landskapet i prosjektområdet er sammensatt av et variert natur- og kulturlandskap. 
De tydeligste naturelementene er de snaukledde avrundete fjelltoppene, vassdraget 
og skogen. Kulturlandskapet med spredt bebyggelse, dyrka mark og beiteområder 
ligger i store bølgende flater i Kulstaddalen, og strekker seg langs dalbunnen og 
oppover åssiden i Fustadalen. 

Dagens E6 går gjennom kulturlandskapet og har mye randbebyggelse. Vegen ligger i 
dalbunnen og slynger seg i landskapet. Langs vegen er det få fremtredende 
skjæringer og fyllinger. 

 
Figur 12 Bilde som viser typisk landskap med veg og spredt boligbebyggelse 
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Figur 13 Bilder som viser typiske landskap på strekningen 

 

3.6 Kulturminner 
 

3.6.1 Nordland fylkeskommune 
Arkeologer fra Nordland Fylkeskommune gjennomførte sommeren 2009 en 
registrering av traseen (vedtatt i 2013), uten at kulturminner ble påvist. Komplett 
utredning er vedlagt. 

 
Figur 14 Maskinell søkesjakting utført i 2009 
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Figur 15 Registrerte kulturminner ved Forsmoen ble avskrevet som automatisk fredet kulturminne i 
2009. 

Kulturminne registrert i Kulturminnesøk ved Forsmoen Indre ble kartlagt og 
undersøkt i 2009, og er avskrevet som automatisk fredet kulturminne. Gropene i 
terrenget er etter en «moderne» hustuft og har ingen vernestatus.       

 

3.6.2 Samiske kulturminner 
Sametinget meldte i brev datert 02.04.2009 at de ikke kunne se at det var fare for at 
tiltaket kunne komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner og at det heller 
ikke var behov for undersøkelser i felt. 

 

3.7 Grunnforhold 
Gjennom planprosessen fra 2013 gjennomførte Statens vegvesen omfattende 
grunnundersøkelser for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik. Gjennom de geotekniske 
undersøkelsene er det påvist flere områder med sensitiv grunn, inklusive områder 
med kvikkleire/sprøbruddsmateriale.  
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Gjennom planprosessen i 2017 har Norconsult gjennomført nye vurderinger og 
ytterligere grunnundersøkelser. Resultatene fra disse foreligger som vedlegg til 
planen. Foreslåtte og igangsatte tiltak gjengis grovt i denne planbeskrivelsen under 
kap. 4.5.   
 

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

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

Barn og unge går og sykler langs dagens E6 for å komme seg til ulike badeplasser 
langs elva Fusta. Ut fra barnetråkkregistreringen benyttes veg til Jomfruremma som 
sykkelveg, samt atkomst til en badeplass i elva Fusta. 
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Figur 16 Utsnitt fra Forsmo bru. Kilde: Barnetråkkartlegging fra 2013. Veggeometri er fra vedtatt plan 
fra 2013. Adkomstløsninger er endret i denne (2018) reguleringsplanen. 
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Figur 17 Utsnitt fra Baågneset til venstre og Åkvik til høyre. Kilde: Barnetråkkartlegging fra 2013. 
Veggeometri er fra vedtatt plan fra 2013. Kryss og adkomstløsninger er endret i denne (2018) 
reguleringsplanen. 
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3.9 Nærmiljø og friluftsliv 
I Miljødirektoratets naturbase er Vardefjellet og elva Fusta registrert som viktige 
friluftsområder. Området ved Fusta øvre (ved Forsmoen) er registrert som et svært 
viktig leke- og rekreasjonsområde med fiskeplass av internasjonal klasse.  

Nordland fylkeskommune har pekt på følgende viktige friluftsområder: 

1 Fusta øvre  Leke- og 
rekreasjonsområde  

Svært viktig  

2 Vardefjellet Markåsen Røssdalen  Nærturterreng  Viktig  
3 Baågneset  Leke- og 

rekreasjonsområde  
Svært viktig  

4 Baåsen  Nærturterreng  Viktig  
5 Kulstadlia - Hjartåsen  Nærturterreng  Svært viktig  
 

Det er registrert et statlig sikret friluftsområde ved Baågneset. Dette området er en 
badeplass som er opparbeidet av kommunen med lekeapparater, balløkke, grillplass 
og båtbrygge/flytebrygge. Området er mye brukt. I tillegg er området rundt Baåsen 
også pekt ut som viktig nærturterreng for lokalbefolkningen.     

 

 

Figur 18 Friluftsområder registrert i Miljødirektoratets naturbase. Nummerering viser til tabell fra 
Nordland fylkeskommune 
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3.10 Trekkruter for hjortevilt 
Plan og utviklingsavdelingen i Vefsn kommune har utarbeidet temakart som viser de 
viktigste trekkrutene for hjortevilt (elg) langs planstrekningen.  

Temaet er omtalt i vedlegget “Trekkruter for hjortevilt – E6 Kulstaddalen nord - Åkvik“. 

Det er relativt mye elg i området. Innenfor planområdet er det påvist trekkrute for elg 
ved Forsmoen (profil 3250-3400) og Åkvika (profil 7530-7810). Disse er ikke definert 
som hovedtrekkruter.  

 

Figur 19 Oversikt over trekkrute for elg (mellom røde streker) og flyttlei for rein (grønne streker). Bildet 
til venstre viser Forsmoen og bildet til høyre viser Åkvikmyra. Veggeometri er fra vedtatt plan fra 2013. 

 

3.11 Naturverdier 

3.11.1 Fusta - vernet vassdrag 
Det skisserte planområdet ligger hovedsakelig innfor nedslagsfeltet til Fusta. 
Fustavassdraget er gjennom St.prp. nr 77 (1979-80) Verneplan II for vassdrag gitt 
varig vern. Ved kgl. res. av 10.11.94 ble det gitt rikspolitiske retningslinjer for verna 
vassdrag med hjemmel i plan- og bygningsloven. 

Fustavassdraget har utløp i den nasjonale laksefjorden Vefsnfjorden. Total anadrom 
strekning er på litt over 30 kilometer, men i dag er fisketrappen i Forsmofossen stengt 
i forbindelse med reetableringen av både anadrome bestander av laks, sjøørret og 
sjørøye, men også stasjonære bestander av ørret og røye i vassdraget. Fusta og resten 
av elvene i Vefsnfjorden har vært infisert av lakseparasitten Gyrodactylus salaris, og 
ble behandlet med rotenon senest i 2012. Potensielt kan laksen vandre helt opp til 
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fossen i Kjerringdalselva som renner inn i Luktvatnet. Fisket nedstrøms fossen er i 
dag stengt for allmennheten, men ovenfor den stengte fisketrappa i Forsmofossen 
forvaltes fisket som et innlandsfiskevassdrag. Når trappen i fremtiden skal åpnes for 
videre oppvandring vil anadrome bestander ha tilgang til hele vassdraget. 

 
Figur 20 Baåga – dagens E6 bru skimtes nederst i elva 

Det er ikke gjennomført kartlegging i det aktuelle området for brukryssing ved Baåga, 
men basert på studier av flyfoto ser elva ut til å være relativt stilleflytende med 
vekslende glattstrøm. Det er således potensial for gyte og oppveksthabitat for 
stasjonær ørret i området, men pr dag har ikke anadrom fisk tilgang til områdene.  

Fusta ble bonitert på strekningen fra fisketrappa og ned til sjøen i 2011 og har svært 
gode kvaliteter som gyteelv og oppvekstområde for både sjøørret og laks (Kanstad 
Hanssen, 2012; pers. medd. Skogstad, 2017). Oppstrøms Forsmofossen er det ikke 
gjennomført bonitering.   
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Figur 21 Bilde som viser lokalisering av fisketrapp og oppvekstområde for laks/sjøørret 

 
Figur 22 Anadrom strekning i Fustavassdraget er litt over 30 km og omfatter fire innsjøer 
(Miljødirektoratet, 2017) 
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3.11.2 Elvemusling 
I Fusta er det påvist en tynn bestand med elvemusling (Bakken, J. 2000). Det finnes 
indikasjoner på at elvemuslingen i Fusta er rester av en tidligere stor bestand, og at 
det er en forgubbing i bestanden, noe som kan indikere at elvemuslingen i Fusta ikke 
reproduserer seg.  

Den viktigste årsaken til nedgangen av elvemusling generelt er overgjødsling fra jord- 
og skogbruk (utslipp av næringsstoffene nitrat og fosfat), samt utslipp av organisk 
materiale (pløying helt ned til vannkanten, samt grøfting og kanalisering av bekker, 
osv.). Ellers kan bestanden påvirkes av klimavariasjoner (ekstremvær som flom og 
tørke), lokal forurensning/giftutslipp, fødetilgang og fisketetthet i vassdraget. 

Etter rotenonbehandlingen i Ømmervatnet, Mjåvatnet og Fustvatnet ble virkningen av 
giften langvarig og medførte total dødelighet på gjenværende bestanden av 
elvemusling i vassdraget. Det er de senere år gjort tiltak for å forsøke å reetablere 
elvemuslingen i Fusta, blant annet ved utsetting av elvemusling i Baåga og Herringelva 
samt utsetting av infiserte laksunger i Fusta (Mejdell Larsen, 2016). Elvemuslingen er 
i dag i kategori sårbar (VU) på Norsk rødliste for arter 2015 og er gjennom 
naturmangfoldloven gitt betegnelsen prioritert art. På IUCN sin globale rødliste er den 
i kategori sterkt truet. 

 

3.11.3 Truede arter  
I området er det registrert gaupe ved Båthalo og i Myrmolia. Dette er et rovdyr som er 
sterkt truet. I tillegg er det registrert fiskemåke (nær truet) vest for Myrmolia og ved 
brukryssingen over Fusta. 

Det er flere arter registrert i nærheten til eksisterende E6 som er definert som nær 
truet. Dette gjelder fiskemåke, gulspurv og stær. Storspove er en sårbar art, som er 
registrert ved Jalen og Vollen. Vipe er en art som er registrert som sterkt truet, og 
som er påvist i Fusta, sør for Baågneset.  
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Figur 23 Oversiktskart som viser funn av spesielle naturtypelokaliter og rødlistearter 

 
Figur 24 Kartutsnitt fra Artskart ved Forsmo. Det er registrert gaupe (EN-sterkt truer) og fiskemåke (NT-
nær truet) i området 
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3.11.4 Fjellmarinøkkel langs Baåga 
Ecofact AS har i rapport nr. 45 fra 2009 undersøkt om det finnes en forekomst av 
Fjellmarinøkkel langs elva Baåga. 

Bakgrunnen var informasjon fra Fylkesmannen om at Fjellmarinøkkel ble observert 
ved Baåga og samlet av botanikeren Peter Benum i 1927. Området fremstår i dag som 
temmelig forskjellig i forhold til 1927. Arealene som i 1927 sannsynligvis var områder 
med håndslåtte enger er i dag enten nedbygd, gjengrodd eller drives intensivt som 
tilsådde enger. Det ble ikke gjort noen funn av Fjellmarinøkkel etter søk i 2009.  

 

3.11.5 Åkvikmyra 
Åkvikmyra er en av flere (eks. Stormyra ved Myrnes og Stormyra sørøst for Ånes) 
relativt store myrer som er lokalisert ved Fustvatnet i Vefsn kommune. 

 
Figur 25 Kartutsnitt over Fustvatnet. Kilde: Kilden - NIBIO 

 

Ecofact AS har i 2009 og 2011 undersøkt og vurdert Åkvikmyra sin status i Ecofact 
rapport nr. 45 og Ecofact rapport nr. 115. I rapport nr. 115 konkluderer Ecofact AS 
med at Åkvikmyra tilhører Naturtypen Høgmyr. Naturtypen Høgmyr er i nasjonal 
rødliste for naturtyper definert som sårbar(VU). Årsaken til vernestatusen er at man 
ønsker å ivareta landskapsformen (strukturen/formen) på denne type myrer. 
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Figur 26 De ulike naturtypene i Åkvikmyra. Gul farge er liten verdi (C eller mindre), og oransje farge er 
middels verdi (B). Taggete avgrensning antyder en diffus grense. Kilde: Ecofact rapport 115 

Ecofact har kartlagt botaniske forhold på Åkvikmyra. Rapportene konkluderte med at 
størstedelen av myra får betegnelsen næringsfattig (relativt trivielle arter) – unntatt 
en rikmyrsdel nord-øst på myra hvor orkideen Engmarihånd (NT) er registrert. Myra 
er berørt av dagens E6, tidligere grøfting (begrenset omfang) og ledningsnett 
(luftspenn).  

 
Figur 27 Bilde over Åkvikmyra 
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4 Beskrivelse av planforslaget 

4.1 Forutsetninger og standardvalg 
Gjennomsnittstrafikken (ÅDT) på planstrekningen for året 2008 var 2800 kjøretøyer. 
Når Statens vegvesen utbedrer/lager ny veg dimensjoneres vegen for trafikkmengde 
beregnet 20 år frem i tid etter åpningsdato. Dimensjonerende trafikkmengde i 2040 
er satt til 3250 kjt/døgn og med en tungtrafikkandel på 16 %.  

 

4.1.1 Standardvalg veg 
Strekningen dimensjoneres ut fra vegnormal H2 med ÅDT 0-4000 og 80 km/t fram 
til like nord for rundkjøringen. For å unngå standardsprang er det sannsynlig at 
strekningen skiltes som 70 km/t.  Strekningen nord for rundkjøring på Skåsmyra 
dimensjoneres ut fra vegnormal H3 med ÅDT 0-4000 og 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 28 Tverrprofil H2/H3 Hovedveg, ÅDT 0‐4000 og fartsgrense 80/90 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. 

 

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



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

51 
 

 

Figur 29 Tverrprofil g/s-veg fra Håndbok N100 

 

4.1.3 Standardvalg tunnel 
På strekningen er det 3 tunneler. Tunnelene inndeles i tunnelklasser basert på 
trafikkmengde og tunnellengde. Trafikkmengde angis som årsdøgnstrafikk (ÅDT). 
Tunnelklasse skal velges ut fra den trafikkmengde som kan forventes 20 år etter at 
tunnelen er åpnet for trafikk. Alle tunneler skal bygges som tunnelklasse B med 
Tunnelprofil T9,5.  

 
Figur 30 Tunnelprofil T-9,5 (mål i mm) 
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4.2 Busstopp 
Det vil bli bygd buss‐stopp langs ny E6 og langs eksisterende E6 på følgende steder:  

 E6, ved Markvegen (profil 880) 
 I kryss mellom fv. 251 og eksisterende E6  
 Ved kryss på eksisterende E6 ved Baåga  

 

4.3 Oversikt over bruer og underganger/kulverter 
I forbindelse med utbygging av ny E6 blir det bygd to nye bruer over Fusta og Baåga 
nedstrøms eksisterende bruer.   

Tabell 2 Oversikt over bruer på strekningen 

Nummer Navn Lengde Kommentar 

K404 Forsmobrua 80 m Ny bru ca. 20 m nedstrøms dagens vegbru 

på E6 

K412 Baågbrua 125 m Ny bru  ca. 180 m nedstrøms dagens 

vegbru på E6 

K406 Gløsen 

overgangsbru 

- Overgangsbru over ny E6.  Felles privat 

veg for Gnr. 124/3, Gnr. 124/11, Gnr. 

124/2 og Gnr. 124/1 

 

Tabell 3 Oversikt over underganger/kulverter som krysser E6 

Kulvert nr Profilnr Frihøyde Bredde Formål i 
plankart 

Bruksrett (nåværende 
eier) 

K400 935 3,5 
meter 

4 
meter 

o_SGS3-A Offentlig g/s-veg 

K403 2795 4,7 
meter 

4 
meter 

o_SKV2-A Offentlig 

K4035 3570 4,5 
meter 

4 
meter 

o_SKV7 Privat veg for Gnr. 122/1 

K405 4010 4,7 
meter 

4 
meter 

o_SKV5-A Offentlig 
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K407 4930 4,5 
meter 

4 
meter 

o_SKV9 Privat veg for Gnr. 124/1 

K408 5480 4,5 
meter 

4 
meter 

o_SKV10 Privat veg for Gnr. 125/1 

K409 5930 4,5 
meter 

4 
meter 

o_SKV11 Privat veg for Gnr. 125/1 

 

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

Tabell 4 Oversikt over avkjørsler/kryss på planstrekningen 

Profil 

nr. 

Side av vegen Type 

avkjørsel 

Bruksrett (nåværende eier) 

1050  Rundkjøring Offentlig veg 

3200 Høyre Kryss Offentlig veg 

6690 Høyre Kryss Offentlig veg 

6900 Venstre Bolig/drifts-
avkjørsel 

Felles privat veg for Gnr. 145/5, Gnr. 
145/6, Gnr. 145/17, Gnr. 145/18, Gnr. 
154/29, Gnr. 145/26 og Gnr 145/48. 

7740  Veg over 
tunnelportal 

Felles privat veg for Gnr. 145/1, Gnr. 
145/2, Gnr. 145/3, Gnr. 145/6, Gnr. 
145/7 og Gnr. 145/10. 

 
I vedlegg Illustrasjonshefte (c-tegninger) er profilnummerer vist for hele 
planstrekningen.  
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4.5 Strekningsvis beskrivelse av planforslaget 
Under følger en beskrivelse av den nye vegstrekningen og hvilket arealbeslag som må 
gjøres. Til orientering så 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. Der det er formålstjenlig er vegfyllingen slaket 
ut (1:7) utenfor sikkerhetssonen slik at tap av landbruksjord minimaliseres, samtidig 
som noe ny landbruksjord skapes i forbindelse med areal avsatt til deponi.  

 

4.5.1 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 ved forenkling for fremtidig drift og vedlikehold av overvannshåndtering etc. 
Det er knyttet særskilte bestemmelser til reetablering av disse områdene etter endt 
anleggsvirksomhet angitt i Bestemmelsesområder i reguleringsbestemmelsene. 

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

 

4.5.2 Profil 680- 1500, Kulstaddalen nord – Skåsmyra 
I Kulstaddalen vil det skje store endringer, spesielt rettet mot myke trafikanter. Det 
reguleres inn g/s-veg på begge sider av E6. Rett sør for ny rundkjøring ligger g/s-
veg i en kulvert under ny E6. Denne g/s-vegen har også en arm inn mot Marka. Begge 
g/s-vegene ledes videre nordover slik at de ender opp i eksisterende E6. Det vil bli 
bygd busslomme ved kryss Åremma og i tilknytning til eksisterende kryss Marka.  
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Eksisterende E6 er regulert som offentlig og vil ivareta beredskapsfunksjon ved 
stenging av tunnelen gjennom Forsmoklubben.  

 
Figur 31 Illustrasjon av tiltak over Skåsmyra inn mot tunnelportal 

På Skåsmyra skal det bygges en rundkjøring med arm mot Marka og arm mot 
Båthølen. Det vil også bli bygd en traktorveg klasse 8 på høyre side av E6.   

Ved tunnelportal skal det etableres en støyvoll på venstre side av E6, med en høyde 3 
meter over senterlinjen til E6 og lengde på ca. 150 meter. Vollen støyskjermer to 
bolighus.  

 

Midlertidig og varig deponi 
Følgende områder kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og/eller 
permanent massedeponi: 

‐ L1 med bestemmelse #1 - utslaking av fylling med 1:7, slik at arealet bedre 
kan tilrettelegges til jordbruksformål.  

‐ LNFR med bestemmelse #4 – midlertidig og varig deponi 
‐ LNFR med bestemmelse #6 - midlertidig deponi 
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Geotekniske tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/Kommentar 

680-900  Det legges til grunn en skråningshelning på 1:3 for 
skjæring ved kulvert for GS-veg 

900-1430  Veglinja krysser et markant myrområde med torvlag på 
mellom 0,6 og 3,1 meter, som må skiftes ut ned til 
leira.  

 

 
Figur 32 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen 
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Figur 33 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 1200 – 2300) 

  
 

4.5.3 Profil 1500 - 3800, Skåsmyra – Forsmo bru 
Ny E6 kommer ut av en ca. 900 meter tunnel gjennom Åsnevet og fortsetter deretter 
på en høy fylling i Myrmodalen. Eksisterende E6 legges i kulvert/undergang under ny 
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E6. Nytt kryss fra E6 til eksisterende E6/Fustvatn/Herringen(Fv. 251)/Forsmolia 
pukkverk  bygges sør for eksisterende kryss til Herringen.  Adkomst til gårdsbruket 
Forsmoen Indre vil skje fra eksisterende E6 via kulvert under ny E6.  

Ved Forsmoen bygges en trespennsbru på 80 m over elva Fusta. Det er to brupilarer 
i elva. I tillegg må elvebredden på begge sider erosjonssikres i en lengde på ca 150 
meter. 

 

 

Figur 34: Oversiktstegning over Forsmobrua  

 
Figur 35 Oversikt over område nord for tunnel 1 
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Figur 36 Oversikt over Forsmo og kryssing over elva Fusta 

 
Figur 37 Utsnitt fra 3D-modell over tiltak ved Forsmo 
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Midlertidig og varig deponi 
Følgende områder kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og/eller 
permanent massedeponi: 

‐ LNFR1 med bestemmelse #9 
‐ LNFR3 med bestemmelse #12, varig deponi 
‐ LNFR4 med bestemmelse #15, varig deponi 
‐ LNFR5 med bestemmelse #16, varig deponi 

 
 Geotekniske tiltak 
 
Geotekniske tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/Kommentar 

2680  Erosjonssikring av bekk 

2700-3550  Skjæringshelning 1:3 

2890  Erosjonssikring av bekk 

3000-3090  Etablering av motfylling 

3300  Erosjonssikring av bekk 

3490-3610  På venstre side av E6 er det nødvendig med 
motfyllinger ved kulvert, og terrengavlastinger ved 
topp av skråninger for å bedre stabilitet ned mot 
sideveg. 

3640-3750  Bruk av lette masser ved landkar 
 Masseutskifting ved søndre landkar 
 Elveforebyggende tiltak langs Fusta må iverksettes fra 

eksisterende bru og nedstrøms ny bru 

 

I forbindelse med bygging av ny E6 må det settes av areal til anleggsgjennomføring i 
elva Fusta. Det skal bygges ny E6-bru med pilarer i elva. I forbindelse med 
prosjektering skal erosjonssikring av elvebredden optimaliseres for å minimere 
inngrep i elv.  
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Figur 38 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 2350-3400) 

 
Figur 39 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr.3400-4050) 
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Figur 40 Utsnitt av plankart som viser deponiområde på strekningen (pr.3400-4050) 
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4.5.4 Profil 3800-5970, Forsmo bru – Åsnova, tunnel 2 
Vegen fortsetter på en høy fylling over Holmsundet og veg til Jomfruremma. Vegen 
mot Jomfruremma legges i kulvert under ny E6. Videre opp gjennom Gløsdalan ligger 
vegen delvis på fylling, delvis i ensidig skjæring og delvis i tosidig skjæring.  

 
Figur 41 Bildet til venstre viser ny E6 ved Holmsundet, mens bildet til høyre viser ny E6 gjennom 
Gløsdalan 

Gjennom Haukland går vegen dels i skjæring og dels på fylling frem mot Vollen og 
tunnel gjennom Åsnova. Sør for Brudalen skal det bygges en overgangsbru. Ved 
Brudalen blir det en stor fylling. Her skal det bygges en kulvert samtidig som deler av 
vegen vil bli gjerdet inne (område med hjorteoppdrett). Det skal også bygges kulverter 
ved Vollen og i Volldalen.  Gjennom Heståsen er skjæringen så høy at den deles opp 
i brede paller med plass til vegetasjon.  

 

Figur 42 Istandsettingsplan gjennom Heståsen 
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Figur 43 Bildet til venstre viser ny E6 ved Haukland og fylling i Brundalen, mens bildet til høyre viser ny 
E6 gjennom Heståsen til tunnel gjennom Åsnova  

 
Midlertidig og varig deponi 
Følgende områder kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og/eller 
permanent massedeponi: 

‐ LNFR6 med bestemmelse #18, varig deponi 
‐ LNFR8 med bestemmelse #20 , varig deponi 
‐ LNFR 11 med bestemmelse #24 – massedeponi og uttak av stein til vegarbeid 

innenfor område  
 
Geotekniske tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/Kommentar 

3960-4000  Etablering av motfylling ved E6 

4450-4550  Utslaking av skråning til 1:3 

4920-4970  Gjenfylling av sideterreng 

5960-5980  Utslaking av skråningene til 1:3 

 



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

65 
 

 
Figur 44 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr.4050-5100) 
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Figur 45 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr.5100-6100) 

 

4.5.5 Profil 5970-6500, Åsnova - Baåga 
Før vegbyggingen kan ta til på denne strekningen må områdestabiliserende tiltak 
gjennomføres. Tiltakene som vil synes best på denne strekningen er 
terrengavlastning, motfyllinger og heving av bekkedaler. I tillegg må elvebreddene 
langs Baåga erosjonssikres.  

Ny E6 kommer ut av tunnel gjennom Åsnova i en skjæring. Tunnelen er på ca. 240 m. 
Fra eiendommen Sjåeng føres ny E6 på en bru over fv. 252 og elva Baåga til 
eiendommen Elveheim. Brua har fire spenn, der kun en av brupilarene er i elva.  
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Figur 46 Oversiktstegning av Baågbrua 

 
Figur 47 Oversiktsbilde - ny veg med områdestabiliserende tiltak 

 
Figur 48 Bildet til venstre viser ny E6 og tunnel gjennom Åsnova, mens bildet til høyre viser samme 
området men i større skala. 

Terrenget ved eiendommen Sjåeng ned mot Baåga (fv. 253) må avlastes, og medfører 
at gårdsbebyggelse må fjernes. Tilsvarende må terrenget på eiendommen Elveheim 
ned mot Baåga avlastes. Dette medfører at fritidsbebyggelse må fjernes. Gjenstående 
terreng vil bli revegetert som landbruksareal.  
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Figur 49 Bildet til venstre viser ny E6 og inngrep på eiendommen Sjåeng, mens bildet til høyre viser 
inngrep på eiendommen Elveheim 

På deler av eiendommen Elveheim og eiendommen Forsheim må det også legges ut 
en motfylling nord for bruas landkar. Ved eksisterende E6 bygges det bussholdeplass. 
 
 Midlertidig og varig deponi 

‐ Ingen deponi på strekningen, kun områdestabiliserende tiltak 
 

Geotekniske tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/Kommentar 

6200-6400  Erosjonssikring og heving av Lendemobekken 
 Erosjonssikring av heving av bekk ovenfor 

eiendommene Bruheim og Åsvang. 

6320-6400  Avlasting av terreng ned mot elva med helning 1:6 sør 
for ny E6. 

6380-6410  Terrengavlasting og kalksementstabilisering nord for 
ny E6 

6410-6440  Erosjonssikring av brufundament og elvebunn under 
ny bru 

 Erosjonssikring av elvebredder fra eksisterende bru 
over Baåga og ca. 450 m oppstrøms elva 

6200-6500  Bruk av lette masser i tilløpsfyllingene på begge sider 
av elva. 
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 Kalksementstabilisering under tilløpsfyllingen på 
østsiden av elva. Tiltaket er innenfor vegareal. 

 Motfyllinger foran landkar på begge sider av elva. 

6450-6500  Avlasting av terreng ned mot Baåga med helning 1:8 
sør for ny E6 

 Motfylling og utslaking av terreng nord for ny veglinje 

 

  
Figur 50 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 5950-6550) 

 

4.5.6 Profil 6500-8685, Baåga – Åkvik (Smådalan) 
Atkomst ned til fv. 253, Baågneset og eksisterende E6 sikres gjennom et kanalisert 
kryss som bygges ved Baågneset grendehus. Nord for krysset bygges en 
direkteavkjørsel som adkomst til eiendommene Gnr. 145/5, Gnr. 145/6, Gnr. 145/17, 
Gnr. 145/18, Gnr. 154/29, Gnr. 145/26 og Gnr 145/48.  

Det må gjennomføres flere områdestabiliserende tiltak også på denne strekningen 
som motfyllinger og heving av flere bekkedaler.  
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Figur 51 Bildet til venstre viser nytt kryss ned mot fv. 253, Baågneset og ny E6. Bildet til høyre viser tiltak 
fra Elveheimen mot Åkvik 

Ny E6 føres over Åkvikmyra, passerer gjennom Baåsen i en tunnel på ca. 700 meter 
og ender ut i Smådalan. Eksisterende traktorveg på eiendommen Åkviken føres over 
ny tunnel for E6. I Smådalane ved tunnelen er det foreslått motfylling mot Fustvatnet, 
men denne vil kunne utgå dersom ny E6 blir liggende på berg. Dette avklares i 
forbindelse med videre prosjektering og anleggsgjennomføring.  

 
Figur 52 Utsnitt fra 3D-modell over Smådalan. Kilde: Statens vegvesen 

Det er lagt opp til å bygge støyvoll fra Baågakrysset fram til Åkvikmyra (profil 6700 -
7050 på høyre side av E6). Vollen har en høyde på 3 meter over senterlinje veg og 
med lengde på ca. 350 meter. Det er mulig at deler av voll vil bli erstattet av en 
støyskjerm. I tillegg settes det opp en støyskjerm på venstre side av ny E6 mot bl.a. 
Gnr. 145/26. Detaljert plassering avklares i den senere detaljprosjekteringen. 
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Midlertidig og varig deponi 
Følgende områder kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og/eller 
permanent massedeponi 

‐ LNFR18 med bestemmelse #39, varig deponi 
‐ LNFR19 med bestemmelse #40, varig deponi 

 
Geotekniske tiltak 

Profilnummer Kontrollpunkter/Kommentar 

6500-6620  Avlasting av terreng ned mot Baåga med helning 1:8 
sør for veglinje 

 Motfylling og utslaking av terreng nord for veglinje 

6600-6700  Motfylling sør for veglinje 
 Motfylling etableres ved Fusta for å bedre 

områdestabilitet 

6700-7050  Motfylling etableres ved støyvoll sør for veglinje 
 Tiltak i bekkedaler for å ivareta områdestabilitet; 

erosjonssikring og heving av bekk med ca. 1 m. 

7310-7420  Motfylling nord for veglinje 

8450-8650  Mulig motfylling, vil utgå dersom ny E6 blir liggende 
på berg. Avklares under prosjektering 
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Figur 53 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 6500-6950) 

 
Figur 54 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 6900-7650) 
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Figur 55 Utsnitt av plankart som viser planløsning på strekningen (pr. 7650-8690) 
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5 Virkninger av planforslaget – arealbruk og løsninger 
I dette kapittelet vurderes hvilke virkninger en kan forvente ved en realisering av 
planforslaget. Tema om naturgitte farer (f. eks. flomfare og skredfare) er ivaretatt og 
dokumentert i kapittel 7 Risiko- og sårbarhetsanalyse, samt gjennom vedlagte 
utredninger.  
 

5.1 Framkommelighet 
Generelt legger planforslaget til rette for bygging av en fremtidsrettet E6 med slake 
kurver og akseptable stigningsforhold på strekningen.  

Ved en realisering av dette planforslaget reduseres lengden på E6 fra Kulstaddalen 
nord – Åkvik fra ca 8,7 km til 8,0 km. Ny E6 blir med dette ca. 700 meter kortere enn 
dagens E6. 
 

 
Figur 56 Ny E6 ved Majavatn 

 

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 ligger at vegen skal være lettleselig for trafikanten slik at risikoen for at 
trafikanten gjør feil reduseres, samtidig som konsekvensen ved å gjøre feil skal være 
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så liten som mulig. I tillegg blir sideterreng bearbeidet på en slik måte at gode 
siktforhold oppnås. 
 
Ved en realisering av dette planforslaget reduseres antall kryss/avkjørsler fra 70 til 4. 
 

5.2.2 Myke trafikanter 
 
Ved å kombinere det nye internvegsystemet med enkelte g/s-veger oppnås helt nye 
atkomstmuligheter for gående og syklende – slik at myke trafikanter blant annet får 
en sikker atkomst fra Mosjøen til Baågneset (Aspneset camping).  
 

 
Figur 57 Baågneset – et statlig sikret friluftsområde 

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

5.3 Kollektivtransport 
Basert på informasjon fra Nordland fylkeskommune om hvordan lokal og regional 
kollektivtransporttransport vil foregå i fremtiden er det i denne reguleringsplanen lagt 
til grunn at lokal kollektivtransport primært vil foregå via eksisterende E6, mens 
regional kollektivtransport i større grad vil foregå via ny E6.  
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For å sikre at kollektivtransport skal bli oppfattet som et godt alternativ til egen bil 
blir det bygd bussholdeplasser med leskur ved alle kryss.  

 
Figur 58 Det etableres leskur ved alle kryss. Figuren viser et eksempel på mulig løsning 

 

5.4 Planfrie krysninger 

Totalt planlegges det bygd 7 kulverter/underganger, en overgangsbru og en veg 
over tunnelportal på denne strekningen. Kryssingspunktene er strategisk plassert ut 
fra terreng, behov skissert av grunneiere, barnetråkkartlegging, samt behov definert 
av Statens vegvesen og nødetater.  

Dagens praksis hvor tømmerlass slepes og bufe flyttes over en forholdvis 
uoversiktlig E6 blir dermed eliminert.  

 

Figur 59 Bildet viser kulvert bygd på anlegget Majahaug – Flyum (Majavatn) i Grane kommune 
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5.5 Bomiljø - nærmiljø 
Ved en realisering av denne planen vil de som er bosatt langs dagens E6 (spesielt på 
strekningen fra Fusta til Åkvika) oppleve en svært forbedret situasjon trafikk- og 
støymessig.  Dagens E6 blir lokalveg med atkomst til boliger og fritidsboliger. 
Illustrasjonen i figuren nedenfor viser at vegen legges godt utenom bebyggelsen.  
 

 
Figur 60 Veglinje mellom Fusta og Baåga legges utenom bebyggelse og i utkanten av dyrka mark 

 

5.6 Forholdet til barn og unge 
Ved en realisering av denne reguleringsplanen vil E6 bli betydelig breddeutvidet 
(skulder på 1 meter) og alle trafikantgrupper vil få bedre sikt (krav til stoppsikt 
ivaretas). Sikkerheten for myke trafikanter vil dermed bli bedre ivaretatt enn det 
dagens vegstandard legger til rette for.  
 
På denne strekningen er ny E6 primært trukket unna bebyggelsen i tillegg til at det er 
flere tunneler som vil bli skiltet med forbudt for bl.a. gående og syklende. Barn- og 
unges bevegelsesmønster forventes derfor i stor grad å foregå langs eksisterende E6 
da denne vil være korteste veg for å komme til andre boenheter og lekearealer (eks. 
Baågneset friluftsområde).  En realisering av planen vil således medføre en positiv 
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endring i barn‐ og unges mulighet til å ferdes mer fritt i nærmiljøet og legger til rette 
for en annen bruk av nærområdene enn det dagens situasjon tilsier. 
 
Behov for sikker adkomst til buss er ivaretatt ved at busslommer plassert i tilknytning 
til lokalveg og adkomst til utmarksarealer på oversiden av ny E6 er sikret via flere 
planfrie krysningspunkter.  
 

5.7 Byggegrenser 
Generell byggegrense langs riksveg og fylkesveg er 50 meter, langs kommunale veger 
og gang-/sykkelveger er grensen 15 meter, jfr. veglovens § 29.  

 

5.8 Støyforhold 
I henhold til retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 er 
fremtidig støysituasjon beregnet. En oppsummering av støyfølsom bebyggelse er 
presentert i tabell 3.  

Tabellen viser høyeste beregnede fasadenivå for alle støyutsatte støyfølsomme 
bygninger langs strekningen i fremtidig driftssituasjon med vollene som er beskrevet 
i støyutredningens kapittel 3.2. For hus med flere etasjer er det tatt utgangspunkt i 
beregnet fasadenivå foran mest støyutsatte etasje. Dette vil ofte være boligens øverste 
etasje der voller gjerne har mindre effekt. 

Tabell 5 Oppsummering av støyfølsom bebyggelse langs parsell 4 mellom Kulstaddalen nord og Åkvik i 
Vefsn kommune 

Adresse Profil Bygningsnr Type Gnr Bnr Fasadenivå 
Lden [dB] 

Brattbakkvegen 37, 8664 
Mosjøen 

6380 187993032 Bolig 146 18 62 

Brattbakkvegen 41, 8664 
Mosjøen 

6400 300065832 Bolig 146 36 59 

Brattbakkvegen 43, 8664 
Mosjøen 

6425 23028948 Bolig 146 34 59 

Brattbakkvegen 45, 8664 
Mosjøen 

6450 23027089 Bolig 146 25 59 
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Adresse Profil Bygningsnr Type Gnr Bnr Fasadenivå 
Lden [dB] 

Brattbakkvegen 8, 8664 
Mosjøen 

6320 187993105 Bolig 125 11 58 

Herringvegen 22, 8659 
Mosjøen 

3600 187994470 Bolig 122 9 63 

Herringvegen 29, 8659 
Mosjøen 

3630 187994462 Bolig 122 10 62 

Herringvegen 39, 8659 
Mosjøen 

3660 187994454 Fritidsbolig 122 8 56 

Jomfruremma 25, 8659 
Mosjøen 

4000 187994926 Bolig 124 32 65 

Jomfruremma 27, 8659 
Mosjøen 

4075 187994977 Bolig 124 13 64 

Jomfruremma 29, 8659 
Mosjøen 

4060 187994969 Bolig 124 40 62 

Jomfruremma 31, 8659 
Mosjøen 

4025 187994896 Fritidsbolig 124 25 58 

Jomfruremma 45, 8659 
Mosjøen 

4050 187995019 Bolig 124 5 57 

Jomfruremma 5, 8659 
Mosjøen 

4025 187994306 Bolig 124 22 58 

Jomfruremma 7, 8659 
Mosjøen 

4040 187994330 Bolig 124 31 61 

Luktvassvegen 108, 8664 
Mosjøen 

250 11097030 Bolig 117 233 64 

Luktvassvegen 110, 8664 
Mosjøen 

200 300094426 Bolig 117 112 56 

Luktvassvegen 112, 8664 
Mosjøen 

280 11099173 Bolig 117 641 64 



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

80 
 

Adresse Profil Bygningsnr Type Gnr Bnr Fasadenivå 
Lden [dB] 

Luktvassvegen 127, 8664 
Mosjøen 

100 187949084 Bolig 117 9 56 

Luktvassvegen 129, 8664 
Mosjøen 

50 187949092 Bolig 117 9 57 

Luktvassvegen 141, 8664 
Mosjøen 

580 187989922 Bolig 117 8 59 

Luktvassvegen 200, 8659 
Mosjøen 

1160 20342528 Bolig 117 15 56 

Luktvassvegen 518, 8659 
Mosjøen 

3625 187994780 Bolig 122 1 62 

Luktvassvegen 547, 8659 
Mosjøen 

3760 187994381 Fritidsbolig 126 6/(1) 60 

Luktvassvegen 549, 8659 
Mosjøen 

3770 187994403 Fritidsbolig 124 6/(2) 57 

Luktvassvegen 551, 8659 
Mosjøen 

3820 11090877 Bolig 124 14 57 

Luktvassvegen 556, 8659 
Mosjøen 

3960 187994349 Bolig 124 26 60 

Luktvassvegen 565, 8659 
Mosjøen 

3925 187994225 Fritidsbolig 124 3 56 

Luktvassvegen 592, 8659 
Mosjøen 

4050 187994292 Bolig 124 38 58 

Luktvassvegen 790, 8664 
Mosjøen 

6500 187993008 Fritidsbolig 145 4 63 

Luktvassvegen 824, 8664 
Mosjøen 

6740 187992958 Bolig 145 26 65 

Luktvassvegen 826, 8664 
Mosjøen 

6725 11091725 Bolig 145 48 59 
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Adresse Profil Bygningsnr Type Gnr Bnr Fasadenivå 
Lden [dB] 

Luktvassvegen 836, 8664 
Mosjøen 

6980 187992885 Bolig 145 44 55 

Luktvassvegen 838, 8664 
Mosjøen 

7025 11099289 Bolig 145 45 57 

Luktvassvegen 883, 8664 
Mosjøen 

7400 187992729 Bolig 145 7 56 

 

I en senere fase skal opplistede bygninger vurderes nærmere for lokale støytiltak, det 
vil si at det vurderes om det er behov for fasadetiltak og eller lokalt skjermet uteplass. 

For en komplett oversikt over utredningene inklusive plassering og utforming av 
støyvoller henvises det til vedlagte støyanalyse. 

Det er satt av bestemmelsesområde for støyvoller ved følgende profilnr.: 
• 1325-1475 (vest for E6) 
• 6700-7050 (øst for E6) 
 

5.9 Naturmiljø. Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Planområdet er vurdert ut fra foreliggende data i Naturbasen, Artskart, Kilden og 
undersøkelser foretatt av Ecofact AS.  

Statens vegvesen anser kunnskapsgrunnlaget som tilstrekkelig jfr. nml § 8. Samlet 
sett vil tiltaket ha liten konsekvens for naturmangfoldet, og tiltaket vil ikke være til 
vesentlig skade for naturmangfoldet jfr. bevaringsmålene § 4 for naturtyper, 
økologiske prosesser og funksjoner og § 5 arter i naturmangfoldloven. Nedenfor 
følger en oversikt over hvilke vurderinger som er gjort. 

 

5.9.1 Profil 680- 1500, Kulstaddalen nord – Skåsmyra 
På denne strekningen blir det bygd gang-/sykkelveger, rundkjøring og ny vegtrase 
over Skåsmyra. Nye gang-/sykkelveger ligger langs E6 og vil beslaglegge dyrka mark. 
Ny E6 og rundkjøring legges på fylling over Skåsmyra fra til tunnelportal. Det er ingen 
spesielle registreringer i området.  
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5.9.2 Profil 1500 - 3800, Skåsmyra – Forsmo bru 
Ny E6 kommer ut av tunnel gjennom Åsnevet på en høy fylling i Myrmodalen, for så å 
passere Fusta i ny bru parallelt med eksisterende E6-bru.  

I Forsmo-området er det forekomst av leire med kvikke 
egenskaper/sprøbruddsmaterialer.  Dette medfører at relativt omfattende 
områdestabiliserende tiltak må gjennomføres før vegbyggingen kan ta til. Enkelte av 
tiltakene vil berøre Fusta (eks. nedslaking av skråninger inntil Baåga, samt plastring 
av elvebredder og erosjonssikring av brufundament). 

5.9.2.1 Naturtyper og arter 

Det er ifølge Bakken (2000) liten sannsynlighet for at det finnes elvemusling ved 
kryssingssted for nye Forsmo bru. Det er i midlertid satt i verk tiltak for å legge til 
rette for reetablering av elvemusling i vassdraget.  

Laksetrappa ligger nedstrøms Forsmo bru. I og med at laksetrappa er stengt vil ikke 
laks gyte i området ved Forsmo bru. 

5.9.2.2 Verna vassdrag 

Fustavassdraget er vernet gjennom St.prp. nr 77 (1979-80) Verneplan II for vassdrag. 
I forbindelse med plastring av elvebredder, fundamentering og erosjonssikring av 
brupilarer kan det lokalt bli en økt oppvirvling av partikler. Dette kan være ugunstig 
for eventuell elvemusling og gyteområder for stasjonær fisk ved bru, samt verdifulle 
områder nedenfor fossen.  

Plastring av brufundamenter og elvebredder i en 150 meter utstrekning vil gjøre 
beslag på potensielle oppvekstområder for ungfisk i området samt gi en estetisk 
forringelse av vassdraget ved brukryssingssted.  

Ny bru og erosjonssikring vil føre til noe innsnevring av elveløpet. Erosjonssikringen 
har en tykkelse på ca. 1 m. Det er ønskelig å ivareta vannhastighet som i dag for ikke 
å endre materialtransporten i elva for å ivareta habitatkvaliteten i potensielle 
gyteområder nedstrøms. Skogbremmen langs Fusta skal i størst mulig grad bli 
stående for å ta vare på kantsonen mot elva og verdiene som finnes her. Inngrep i 
denne sonen må minimeres og foreslås innarbeidet i Ytre miljøplan.  
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5.9.2.3 Forslag til avbøtende tiltak 

Generelt skal anleggsarbeid i områder nær bekker og elver gjennomføres så skånsomt 
som mulig, slik at inngrep i, og skader på kantsonevegetasjonen blir begrenset. Etter 
at tiltak er utført skal en ivareta revegetering av stedegen vegetasjon. Dette er 
ivaretatt i områdebestemmelse #13 og under §2.8 Naturmiljø i sjø og vassdrag.  

Punktene nedenfor er ikke ivaretatt som egne bestemmelser:  

- For å ivareta elvemuslingen og gyteplasser bør en velge arbeidsmetoder som 
gir liten tilslamming ved bygging av ny bru. Det vil si at en benytter svært grove 
steinblokker for å etablere kjøreveg til brupilarer med krav om fjerning av 
steinblokkene i etterkant. En slik arbeidsmetode vil jfr. nml § 12 medføre lite 
tilslamming, spesielt hvis arbeidet utføres ved lav vannstand (fortrinnsvis om 
vinteren).  

- Elvesubstrat som tas ut i forbindelse med anleggsarbeidet bør mellomlagres 
og legges tilbake i elva ved istandsettelse. Dette er viktig for å ivareta habitatet 
mest mulig urørt med tanke på akvatisk biologi. Fyllinger under vanndekt areal 
skal skje med steiner som danner hulrom og levesteder for fisk og andre 
vannlevende organismer. 

- I forbindelse med erosjonssikring kan det være behov for utfylling av masser i 
elv for å ivareta adkomst. Midlertidig steinfylling skal fjernes etter at 
anleggsfasen er avsluttet.  

Forutsatt at bygging av ny bru over Fusta og erosjonssikring gjennomføres som 
beskrevet, vil tiltakene trolig ha liten påvirkning på evt. forekomst av elvemusling og 
gyte- og oppveksthabitat for fisk. Ved brukryssingen må en imidlertid påregne lokal 
påvirkning av gyteforhold pga erosjonssikring av brufundament og påvirkning av 
elvebunn under brua.   

 

5.9.3 Profil 3800-5970, Forsmo bru – Åsnova, tunnel 2 
E6 veksler med å ligge på en høy fylling over Holmsundet til å fortsette gjennom 
Gløsdalan og Haukland, for så å gå inn i en tunnel gjennom Åsnova. Vegen ligger 
delvis på fylling, delvis i ensidig skjæring og delvis i tosidig skjæring. Det er ingen 
spesielle registreringer i området. 
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5.9.4 Profil 5970-6500, Åsnova - Baåga 
Ny E6 kommer ut av tunnel gjennom Åsnova i en skjæring. Fra eiendommen Sjåeng 
føres ny E6 på en bru over fv. 252, elva Baåga og et parti med svake leirmasser til 
eiendommen Elveheim. Det må utføres omfattende tiltak på begge sider av elva for å 
ivareta områdestabilitet. 
 

5.9.4.1 Naturtype og arter 

I 2009 ble det gjennomført søk etter fjellmarinøkkel ved Baåga av Ecofact, uten at det 
ble registrert funn. 

Baåga er en viktig naturtype og gytebekk. Verdien av elva er registrert som lokalt 
viktig. 
 
Det er behov for plastring langs begge elvebredder fra eksisterende bru over E6 og 
450 meter oppstrøms Baåga. Ved fundamentering og erosjonssikring av brupilarer og 
elvebredder kan det lokalt bli en økt oppvirvling av partikler i elva. 

For å ivareta områdestabilitet skal det etableres en motfylling nordvest for ny bru. Ut 
i fra kartgrunnlaget ligger motfyllingen delvis ute i elva, men ut ifra innmålt terreng 
ligger tiltaket på land. Det er dermed ikke helt samsvar mellom kartgrunnlag og 
innmålt terreng.  

Alle tiltakene i elva vil legge beslag på potensielle oppvekstområder for ungfisk samt 
gi en estetisk forringelse av vassdraget ved brukryssingssted.  
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Figur 61 Ny E6-trase mellom Åsnova og Baåga. Kilde: Veglinje Norconsult. Kartdata: Gint.no. 

 

5.9.4.2 Forslag til avbøtende tiltak 

Generelt skal anleggsarbeid i områder nær bekker og elver gjennomføres så skånsomt 
som mulig, slik at inngrep i, og skader på kantsonevegetasjonen blir begrenset. Etter 
at tiltak er utført skal kantvegetasjonen snarest mulig reetableres.  Dette er ivaretatt 
i bestemmelsene #26, #28 og #29 og under §2.8 Naturmiljø i sjø og vassdrag. 

Punktene nedenfor er ikke ivaretatt som egne bestemmelser:  

- For å ivareta gyteplasser bør en velge arbeidsmetoder som gir liten tilslamming 
ved bygging av ny bru. Det vil si at en benytter grove steinblokker for å etablere 
kjøreveg til pilarer med fjerning av steinblokkene i etterkant. En slik 
arbeidsmetode vil jfr. nml § 12 gi lite tilslamming, spesielt hvis arbeidet utføres 
ved lav vannstand (fortrinnsvis vinterstid).  

- For å ivareta habitat bør fyllinger under vanndekt areal skje med steiner som 
danner hulrom og levesteder for fisk og andre vannlevende organismer. 

- I forbindelse med erosjonssikring kan det være behov for utfylling av masser i 
elv for å ivareta adkomst. Midlertidig steinfylling skal fjernes etter at 
anleggsfasen er avsluttet.  
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Bygging av ny bru over Baåga, motfylling og erosjonssikring langs elvebredder og ved 
brufundamenter vil kunne påvirke oppveksthabitat for fisk lokalt. 

 

5.9.5 Profil 6500-8685, Baåga – Åkvik (Smådalan) 
E6 krysser Baåga i ny bru på oversiden av eksisterende bru for så å ligge på fylling og 
krysse Åkvikmyra. Se figur nedenfor. Ny E6 føres deretter gjennom Baåsen i en tunnel 
på ca. 700 meter og ender ut i Smådalan. Det er forekomster av 
kvikkleire/sprøbruddsmateriale i området, og det er behov for omfattende 
områdestabiliserende tiltak langs Baåga og ny trasé. Veglinja over Åkvika følger 
gjeldende reguleringsplan vedtatt i 2013, da linja ble optimalisert i forhold til de 
rådende grunnforhold ved elv og tunnel.  

 
Figur 62 Ny E6-trase mellom Baåga og Åkvikmyra. Kilde: Veglinje Norconsult. Kartdata: Gint.no. 

5.9.5.1 Naturtype og arter 

Åkvikmyra tilhører naturtypen sentrisk høgmyr som er definert som sårbar (VU) i den 
norske rødlista. Vernestatus er knyttet til at man ønsker å ivareta landskapsformen 
(strukturen/formen) på denne type myrer. Det er den nordligste delen av myra som 
er definert som sårbar.  

Over Åkvikmyra er det også en flyttlei for reindrifta, samt et elgtrekk. I tillegg er det 
registrert gulspurv og orkideen engmarihånd (nært truet) på del av myra, som ikke 
berøres av vegtiltak. 

Plasseringen av ny veg medfører en miljøforringelse av Åkvikmyra. For å redusere 
forringelsen og legge til rette for at myras økologiske funksjon (også ut over 
landskapsformen) skal kunne bevares har Statens vegvesen jfr. nml § 11 og § 12 
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skissert en løsning med tett trau. Se prinsippskisse for hvordan vegen skal bygges 
gjennom dette partiet i figur under. Formålet med å tette trauet på denne måten er å 
sikre at myras vannhusholdningssystem ikke skal bli nevneverdig påvirket av 
vegkroppen og samtidig bevare myras landskapsform.  

 

 

Figur 63 Prinsippskisse – tetting av trau over Åkvikmyra 

 

 
Figur 64 Åkvikmyra – De nordlige delene av myra (Platåhøymyr) er definert som sårbar i den norske 
rødliste 
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Den nordligste 2/3 av Åkvikmyra har verdi B (regional verdi), mens den sørligste delen 
har verdi C eller mindre (lokal verdi).  

5.9.5.2 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak er foreslått og innarbeidet i bestemmelser: 

- Det stilles krav til at teknisk oppbygning av vegkropp gjennom Åkvikmyra 
gjennomføres uten at formen på myra skades nevneverdig eller tørker ut. Dette 
er ivaretatt i bestemmelse § 4.3.2. 

- Før anleggsarbeidet tar til vil det generelt for hele planen, og spesielt for 
Åkvikmyra bli utarbeidet en Ytre miljøplan (YM-plan) for å sikre at 
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder benyttes (nml § 12).  

For å sikre at de avbøtende tiltakene gjennomføres er funksjonskravene hjemlet i 
planens reguleringsbestemmelser. 

 

5.10 Kulturminner 
Det er ikke registrert særskilte kulturminner som kan komme i konflikt med 
veganlegget. 

 

5.11 Områdestabilitet 
Ny E6 må på store deler av strekningen bygges gjennom områder med dårlige 
grunnforhold.  

Før vegbyggingen kan ta til må det iverksettes relativt omfattende 
områdestabiliserende tiltak for ny E6. I tillegg iverksettes tiltak for å bedre 
områdestabiliteten på flere områder der stabiliteten i utgangspunktet er for dårlig. 

I de geotekniske rapportene er det beskrevet omfattende geotekniske tiltak bestående 
av motfyllinger, bruk av lette masser, kalksementstabilisering, pelefundamentering 
av bruer, masseutskifting av torvmasser samt utslaking av fyllinger og skjæringer. I 
tillegg er det på grunn av områdestabilitet nødvendig å slake ut begge elvebreddene 
ved Baåga nedstrøms den nye traseen. Både ved Baåga og Forsmo anbefaler vi i tillegg 
erosjonssikring av elvebreddene. Alle tiltak som krever areal er innarbeidet i 
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reguleringsplanen – og gjennomføring av tiltakene søkes hjemlet gjennom 
reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. 

Geotekniske tiltak er strekningsvis beskrevet i kap. 4.5. 

Virkningen av at ny E6 bygges vil være at områdestabiliteten i de områder hvor E6 
plasseres og alle omkringliggende områder som kan true E6 blir sikret. E6 
utbyggingen vil således øke stabiliteten i området.  
 

 
Grunnundersøkelser ved Sjåeng (40 meter unna Baåga). 
 

5.12 Landskap 
Ny veg er forsøkt lagt i overgangssonen mellom kulturlandskap og naturlandskap 
høyere opp i lia i Fustadalen. Dette er gjort for å få en veg som ligger godt i landskapet 
utenfor bebyggelsen med minst mulig inngrep i dyrka mark og skog.  
 
”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. Synlige inngrep 
underordnes landskapet ved forming av veg og sideterreng. 
 
Ved Heståsen er skjæringen så høy at den deles opp i brede paller med plass til 
vegetasjon. Dette er et viktig avbøtende tiltak i forhold til den høye bergskjæringen 
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gjennom åsen. I tillegg legges det opp til utslaking av terrenget mot vannet for å 
unngå tosidig høy bergskjæring.   

 

Figur 65 Istandsettingsplan gjennom Heståsen 

I forbindelse med kryssing av E6 skal det søkes løsninger som tilpasses terreng i 
videre prosjektering. Det kan medføre mindre endringer av endelig plassering av 
overgangsbru/kulvert. Målet er å minimere inngrep og gi en god tilpassing mot 
eksisterende veger.   
 

5.13 Naturressurser - Landbruk 

5.13.1  Adkomstmuligheter  

Valgt veiklasse (H3, 90 km/t) er ikke definert som en motortrafikkveg eller motorveg. 
Veiklassen i seg selv medfører at traktorer lovlig kan kjøre på vegen, men tunnellene 
på strekningen vil av sikkerhetshensyn bli skiltet med forbudt for gående/syklende 
og traktor. Nevnte trafikantgrupper må således benytte seg av eksisterende E6 på 
strekningen Skåsmyra/Skotsmyra – Aspnes.  
 
Generelt legges det til rette for at naturressurser i området kan benyttes som nå ved 
at atkomstmulighetene er ivaretatt gjennom kulverter/underganger, overgangsbru og 
landbruksveg over tunneltak. 
 
Kulvertene bygges generelt som jordbrukskulverter med fri høyde 4,5 meter og 
bredde 4,0 meter. Til sammenlikning er transporthøyde på en Komatsu 895 
(lastbærer) 4,045 meter og transporthøyde på en Komatsu 951 (hogstmaskin) 3,955 
meter. 
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5.13.2 Omdisponering av jordbruksjord 

Bygging av ny E6 medfører inngrep i naturressursgrunnlaget for enkelte 
landbruksutøvere på strekningen.  I beregningen inngår areal som ikke kan 
nyttiggjøres til landbruksproduksjon etter at vegen er bygd.  

For å synliggjøre konsekvensene er det foretatt en grov registrering av hvilke 
gårdsbruk som rammes – og i hvilket omfang det enkelte gårdsbruket rammes med 
hensyn til nedbygging av jordbruksland. Det gjøres spesielt oppmerksom på at en 
mer detaljert innmåling vil bli foretatt ved grunnerverv.  

Totalt vil ca. 71 daa fulldyrka jord og 48 daa innmarksbeite gå tapt ved en realisering 
av dette planforslaget. Dette omfatter areal som direkte blir berørt av vegkroppen og 
teknisk sideareal. (Vi gjør oppmerksom på at AR5 kartene i noen tilfeller er misvisende 
i forhold til de faktiske forhold, og at beregningene av den grunn kan være noe 
unøyaktige).  
 
For Statens vegvesen er det svært viktig å påpeke at matjorden som en ressurs vil bli 
ivaretatt. I vegvesenets kontrakt med Skanska Norge AS er det fastsatt at all matjord 
skal tas vare på og benyttes til opparbeidelse av landbruksareal (deponiområder) 
avsatt i vedtatte reguleringsplaner. Videre skal vegfyllinger som grenser mot 
jordbruksareal slakes ut og jordbruksdrenering ivaretas. Mengden matjord (m3) vil 
således ikke bli mindre som en følge av utbyggingen. 
 
Under presenteres arealbrukskart over strekningen der plangrense er vist med svart 
stiplet linje og areal til vegkroppen er vist med blå heltrukken linje. Fulldyrka jord er 
markert med oransje farge og innmarksbeite med gul farge.  
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Figur 66 Arealbrukskart Kulstaddalen nord – Forsmo. Plangrense er vist med svart stiplet linje og areal 
til vegkroppen er vist med blå heltrukken linje 
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Figur 67 Arealbrukskart Forsmo - Åsnova, tunnel 2. Plangrense er vist med svart stiplet linje og areal til 
vegkroppen er vist med blå heltrukken linje 

 

 

Figur 68 Arealbrukskart Åsnova, tunnel 2 - Åkvik. Plangrense er vist med svart stiplet linje og areal til 
vegkroppen er vist med blå heltrukken linje 
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Tabell 6 Arealregnskap jordbruksjord delt på beslag av fulldyrka og overflatedyrka jord. 

Eiendom Gnr/Bnr  Fulldyrka jord  Innmarksbeite  Overflatedyrka jord 

117/15  1 013       

117/8  4 435       

117/22  314       

122/2,3,4  12 656  5 723    

122/1  159  3 324    

122/6     14    

124/4     138    

124/13     138    

124/3  3 283  157    

124/11  5 865  4 705    

124/2  10 830       

124/35  39       

124/1  6 143  16 581    

125/1  270  3 172    

125/9  5 010  1 862    

146/2     13    

146/4     2    

145/4  4 385  6 076    

145/5  772  2 024    

145/26     2 470    

145/43     131    

145/28     19    

145/2  3 012       

145/1  12 679  1 489    

SUM  70 865  48 038  0 

 

5.13.3  Nyvinning av landbruksjord  
Det er avsatt deponiområder der bestemmelser legger til rette for enten tilbakeføring 
til jordbruk eller at deler av området kan tilrettelegges for nye jordbruksareal.  

Tabellen under viser hvilke deponiareal som i reguleringsplanen er avsatt til jordbruk 
(L) og hvilke areal som teoretisk kan benyttes til nye jordbruksareal (LNFR). Areal 
avsatt til jordbruk (L) vil etter endt tiltak tilbakeføres til jordbruk. Her kan 
overskuddsjord brukes til jordforbedring ved behov.  

Det bør gjennomføres en analyse av egnethet, både i forhold til eiendommer, type 
areal og topografi før man bestemmer hvordan overskuddsjord fra veganlegget best 
kan disponeres.  
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Tabell 7 Oversikt over områder med områdebestemmelser knyttet til jordbruk 

  

m2 

Skog  Fulldyrka jord  Overflatedyrka jord  Myr  Åpen fastmark 

LNFR2 #11  17 438  1 824          

LNFR4 #15  139 377             

LNFR5 #16  7 083           9 425 

LNFR6 #18  92 400     698       

LNFR8 #20  21 028  16 577  3 103       

LNFR18 #39  31 811  16 180  10 558       

LNFR19 #40  9 149     316       

Sum  318 286  34 581  14 675  0  9 425 

 

For å sikre at matjorda blir ivaretatt er det i reguleringsbestemmelsene og 
kontraktsformularene mellom Statens vegvesen og Skanska nedfelt at eventuell 
matjord som ikke benyttes til utslaking av eksisterende åkrer skal ivaretas slik at den 
kan nyttiggjøres i fremtiden. Det betyr at mengden (m3) dyrkbar jord ikke skal 
forringes som en følge av utbyggingen.  

 

5.13.4  Reindrift og elgtrekk 
På generell basis vil Statens vegvesen jobbe aktivt for å minimalisere bruken av 
rekkverk ved å slake ut fyllinger til minimum helning 1:4. I tillegg vil lave skjæringer 
(<4 meter) legges dersom terrenget ikke stiger på bak skjæringen. 
 
Omfattende anleggsarbeid i flytteperiodene vil kunne være forstyrrende. I 
anleggsperioden kan reindrifta kontakte Statens vegvesen dersom man har behov for 
å gjennomføre flyttinger over anleggsområdet. Statens vegvesen vil da legge til rette 
for at flyttingen kan gjennomføres på en sikker måte. 
 
Spesielt for området Forsmoen 

For å redusere muligheten for at trafikkfarlige situasjoner skal kunne oppstå vil slake 
skråninger og god sikt utenfor vegbanen bli tilstrebet innenfor området.På grunn av 
to kulverter plassert ved profil 2790 og ved profil 3570 vil det bli behov for å sette 
opp rekkverk jfr. Rekkverksnormalen. I tillegg er det et liten delstrekning der det må 
settes opp rekkverk for å unngå utfylling i Fusta. På øvrig strekning skal rekkverk 
unngås for ikke å legge hindringer i veien for kryssing av E6.  
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Spesielt for området Åkvika  

I dette området planlegges det veg i dagen og tunnel gjennom Åsberget. Med 
bakgrunn i at foreslåtte tunnelpåhugg er ved elgtrekket (profil 7530-7810), vil det 
kunne oppstå trafikkfarlige situasjoner.   

Det foreslås derfor at det etableres et ledegjerde og god belysning ved vestre 
tunnelpåhugg.  

Hele Åkvikmyra benyttes som flyttlei for rein, og de skal i størst mulig grad kunne 
passere uhindret over vegen. Av hensyn til rein skal det ikke legges inn hindringer 
som rekkverk eller støyvoller på denne strekningen. Kulvert med rekkverk i 2013-
plan er fjernet i 2018-plan. 

E6 skaper delvis en ny barriere som elg og rein må forsere. Viltgjerdet vil i stor grad 
2styre kryssingspunkt til over tunneltak eller over Åkvikmyra. Tunnelen vil bedre 
kryssingsforholdene for elg og rein, sammenlignet med i dag.  

 

5.14 Næring - hjorteoppdrett 
Fra profil 4900-5150 planlegges ny E6 ført gjennom et hegn for eksisterende 
hjorteoppdrett.  

 
Statens vegvesen har vært i kontakt med Norsk Hjortesenter på Svanøy for å diskutere 
problemstillingen ved å dele et hegn i to og knytte delene sammen med en kulvert 
(undergang).  
Norsk hjortesenter på Svanøy opplyser at det finnes gode erfaringer med bruk av 
underganger i flere hjorteoppdrett. Hjorten viser seg å være relativt lett å holde i 
oppdrett, og de lærer seg til å bruke porter, over- og underganger etter rimelig kort 
tid. Likevel vil det være slik her, som i alt annet beitebruk, at måten oppdretteren 
holder dyra på har stor betydning for hvor fortrolige dyra er med folk, vegtrafikk og 
tekniske installasjoner. 

Det vurderes at tiltaket i liten grad vil gi en negativ konsekvens for 
hjorteoppdrettsanlegget.  
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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 deler av dagens E6 få en funksjon som ligger utenfor formålet til en stamveg (intern 
atkomstveg til bolighus, landbrukseiendommer, fritidseiendommer og 
friluftsområder). Under presenteres Statens vegvesen forslag til omklassifisering av 
eksisterende veg. Forslaget vil bli sendt på høring til Vefsn kommune og Nordland 
fylkeskommune før endelig vedtak blir fattet av Vegdirektoratet. 
Strekning Regulert Forslag til fremtidig status 
Rundkjøring Marka – T-kryss ved 
Forsmo 

o_SKV2 Fylkesveg 

Kryss ved Forsmo – kryss med fv. 
251 Herringvegen 

o_SKV2 Fylkesveg  

Kryss fv. 251 Herringvegen - 
Jomfruremma 

o_SKV2 Fylkesveg 

Labakken – fv. 252 Brattbakkvegen O_SKV2 Fylkesveg 
Bergenget - Aspneset O_SKV2 Fylkesveg 

 

5.16 Innløsning av boligeiendommer 
For å kunne realisere denne planen må åtte bolighus/fritidsboliger og ett gårdsbruk 
innløses. Statens vegvesen har vært i kontakt med samtlige boligeiere og informert 
dem om hvilke rettigheter de har. Utgangspunktet er alltid at grunneiere økonomisk 
skal komme skadesløs ut av situasjonen. 
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Følgende eiendommer må innløses: 

Gnr Bnr Bruksnavn 
117 144 Skoglund 
117 170 Lyet 
122 6 Enga 
124 23 Tangen 
125 9 Sjåeng 
145 4 Elveheim 
145 19 Knausen 
145 43 Nerheim II 
145 28 Knausen 

 
Majoriteten av bygningene er innløst og har blitt brukt som øvingsobjekter av politiet, 
forsvaret og kommunalt brannvesenen.  
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6 Endringer fra godkjent plan 
Ved at planforslaget ikke erstatter den sørligste delen av planstrekningen er ikke 
2013-planen og 2018-planen helt sammenlignbare. På generelt grunnlag kan 
endringene oppsummeres som følgende:  

 Plan 
2013 

Plan 
2017 

Beslag jordbruksareal 57 daa 71 daa 
Kryss og avkjørsler 7 4 
Hastighet 80 km/t 80/90 

km/t 

 Gjennom Forsmoklubben er tunnel 1 endret. Tunnellengden er redusert og 
tunnelpåhugg nord er flyttet. Endringen påvirker også trase ved Forsmoen. 
Endringen er godkjent gjennom en egen dispensasjonssøknad. 

 Ved Heståsen er E6 trase justert lengre unna bebyggelsen. Endringen påvirker 
også tunnel 2 gjennom Åsnova. Endringen er godkjent gjennom en egen 
dispensasjonssøknad. 

 Det er regulert midlertidig anleggsområde på LNFR for alle skogsveger som 
skal reetableres. 

 Det er gjort flere grunnundersøkelser siden sist, og det er tatt høyde for 
nødvendige stabiliseringstiltak i plan. Områder med motfylling er i hovedsak 
regulert inn som annen veggrunn teknisk eller ivaretatt som hensynssone.   

 Flere områder som tidligere er regulert inn som annen veggrunn er nå regulert 
inn som LNFR med midlertidig anlegg- og riggområde.   

 Oppdatert informasjon for høyspentområder er lagt inn i plan 

 Det er avsatt ekstra areal til midlertidig anlegg- og riggområder ifm høye 
bergskjæringer 

 Flere kryss/avkjørsler og kulverter er endret 

 I forbindelse med kryss etableres kollektivholdeplass 
 

Plankartene i dette kapitelet illustrerer endring av areal avsatt til vegformål 
sammenlignet med eksisterende plan fra 2013. I skissen er planen fra 2013 lagt inn 
over nytt plankart. Plangrense fra tidligere plan er vist med oransje stiplet linje og 
vegareal/annet vegareal er fargelagt oransje. Alt utenfor oransje-stiplet linje er 
utvidelse av planområdet. Spesifikke endringer omtales under hvert plankart.  
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Figur 69 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 
 Planområdet tar ikke med den sørlige strekningen, da det kreves 

grunnundersøkelser for å fastsette tiltak i dette området. Det vil si at en må 
vurdere tiltakene på denne strekningen våren 2018.  

 Det er avsatt mer areal til bygging av gang-/sykkelvegkulvert pga grunnforhold 
og krav om slakere skråningshelning. I tillegg er det avsatt et nytt anlegg og 
riggområde #4 for å ivareta anleggsgjennomføring av kryssområdet.  
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 Landbruksveg kl. 3 (f_SKV1) er ført helt fram til rundkjøring, og reduserer antall 
avkjørsler fra E6. Plankartet er utvidet med areal til vegen og midlertidig 
anleggsområde. 

 

 

Figur 70 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

  



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

102 
 

Endringer: 
 Tunnel 1 er flyttet mot vest og innkortet. Det innebærer at portalområdet i sør er 

utvidet og tilpasset ny tunnelløsning.  
 Det er under grunnen avsatt mer areal til annen veggrunn teknisk for å ivareta 

areal til bygging av teknisk rom inne i tunnelen.  
 Det er satt av ekstra areal for å ivareta rassikring rundt tunnelportal.  

 

 

Figur 71 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer:  
 Portalområde er flyttet lengre mot vest. Dette gir redusert tunnellengde og bedre 

sikkerhet mot ras. Det beslaglegges nye areal til vegformål og områder med 
stabiliseringstiltak. 

 Sidebekk ned mot Fusta må heves inntil en meter og erosjonssikres for å sikre 
områdestabilitet. Dette gjelder areal LNFR med bestemmelse #10. 
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 Det må etableres mer areal til motfylling i vest mot Fusta. I tillegg kreves det at 
det ikke settes opp rekkverk i området, dvs slakere fyllinger for å ivareta elgtrekk 
og flyttleia for rein i området. Dette har økt areal avsatt til annen veggrunn 

 Kulvert under ny E6 fører til beslag av mer areal  
 Tidligere regulert vegareal frigis. Ny veg vil ikke gi inngrep ved dagbrudd ved 

Forsmolia grustak  
 

 

Figur 72  Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 

 Kryssområde ved fv. 251 Herringvegen er flyttet lenger mot sør og det etableres 
kollektivholdeplass i eksisterende E6-kryss. Dette var tidligere ikke tatt med i 
2013-planen 

 Sidebekk ned mot Fusta må heves inntil en meter og erosjonssikres for å sikre 
områdestabilitet. Dette gjelder areal LNFR2 med bestemmelse #11. 
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Figur 73 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer:  

 Kulvert erstatter direkte avkjørsel i gjeldende plan. I tillegg er det to 
motfyllinger som må etableres i tilknytting til adkomstveg. Dette øker areal 
avsatt til vegformål 

 For å ivareta anleggsgjennomføring er det avsatt areal til deponi i forlengelsen 
av vegfylling for adkomstveg innenfor LNFR3 og #12.  

 For å ivareta adkomst til erosjonssikring langs Fusta er det satt av ekstra areal 
til anleggsgjennomføring. Det er også behov for mer areal til rigg og 
anleggsområder for bygging av bru enn tidligere anslått.  

 For erosjonssikring i elv settes det av en sone på 10 m i elva og 10 m langs 
elvebredden for å ivareta anleggsgjennomføring. 
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Figur 74 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endring: 

 Det må etableres motfylling langs E6 og areal til vegformål er dermed økt.  
 Det er ivaretatt ekstra areal for å bygge ny kulvert for Jomfruremma. Det må settes 

av areal til anleggsformål for å ivareta tilpassing av eksisterende veg, VA-løsning 
og etableringa av ny kulvert/undergang.   
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Figur 75 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer:  

 Mindre justering av høyden på ny E6 gir noe mindre areal avsatt til annen 
veggrunn.  

 Det er satt av noe mer areal veg for å etablere stikkrenne innenfor annen 
veggrunn. 

 For å ivareta adkomst fra eksisterende landbruksveg på Gnr 124/11 til ny bru 
over E6 avsettes mer anleggsareal. I forbindelse med etablering av adkomstveg 
skal en tilrettelegge areal for dyrka mark ved noe oppfylling i bekkedal. Dette 
gjelder LNFR8  med bestemmelse #20 

 Anlegg og riggområde LNFR9 og #21 er økt for å ivareta enklere driftsituasjon 
ved heving av bekkedal inn mot E6.  
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Figur 76 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 
 E6-trase er justert mot vest. Areal utvidet for å ivareta justert E6-linje. I tillegg 

er det ivaretatt behov for ekstra steinuttak i bergskjæring. Det er satt av ekstra 
areal ved høye bergskjæringer for å ivareta sikker anleggsgjennomføring. 

 Tunnel 2 og portalsone i sør er justert. Det er i tillegg avsatt mer areal rundt 
tunnel for å ivareta rassikring. 
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Figur 77 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 
 Mindre justering av tunnel og økt areal for å ivareta rassikring av portalsoner 
 I forbindelse med utførte grunnundersøkelser er behovet for 

områdestabilisering økt. Det avsettes økt areal for erosjonssikring langs Baåga 
for 200-årsflom og alle andre tiltak for å ivareta områdestabilisering (LNFR 
med #26 og #28). 

 Det er behov for økt anleggsområde ved bygging av bru og for å ivareta 
erosjonssikring langs elvebredden (VNV2 og #27).   

 Det avsettes større areal for å ivareta anleggsgjennomføring av 
områdestabilisering/heving av bekkedal (LNFR og #25)  

 Kollektivholdeplass etableres ved Labakken. Dette er et nytt tiltak. 
 Kryss ved Baåga flyttes pga områdestabilitet.  
 Motfylling må etableres ved Labakken mot Fustvatnet for å ivareta 

områdestabiliteten (LNFR12 med bestemmelse #30). 
 Motfylling ved begge landkar og under bru er regulert inn som annen 

veggrunn.   
 Det er i ny plan ivaretatt en justering av adkomstveg med tilhørende areal for 

å ivareta anleggsgjennomføring. Dette gjelder adkomstveg f_SKV7. 
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Figur 78 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 

 Støyvoll mot bebyggelse er et nytt tiltak, som ikke var med i vedtatt plan 
tidligere.  

 Flytting av vegkryss ved Baåga er flyttet mot nord pga utfordrende 
grunnforhold. Det er behov for større motfyllinger for sikring av E6 og for 
støyvoll. Areal avsatt til vegformål er derfor økt.  

 Areal til midlertidig anlegg og rigg-område er økt for å ivareta bekkeheving 
innenfor LNFR og bestemmelse #36 (profil 7300-7400)  

 Ny veg (f_SKV8) er regulert over tunneltak. Det er i tillegg ivaretatt adkomst til 
veg fra eksisterende E6 for å kunne benytte denne til anleggsveg. Dette fører 
til økt anleggsareal for å sikre areal for bygging av ny veg samt utbedring av 
eksisterende veg i området. 

 Reguleringsbestemmelser for deponiområde LNFR19#40 er endret slik at det 
kan deponeres alle typer masse her og ikke bare stein som vist i 2013-plan. 
Konsekvensen er at en fremtidig utnyttelse av arealet til boligformål som vist i 
kommuneplanens arealdel vanskeliggjøres. 
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Figur 79 Skisse viser planforslag med vedtatt plan fra 2013. Oransjefarget flate viser vegformål i vedtatt 
plan (sterk oransje er kjøreveg, mens lysere oransj er annen veggrunn). Rigg- og anleggsområder fra 
vedtatt plan er vist med rød skravur, mens planavgrensning fra 2013 er vist med oransje stiplet linje. 

Endringer: 
 Det er satt av mer areal til anleggsformål ved begge portalområder for 

rassikring. Det er spesielt utfordrende å sikre nordre tunnelportal og veg pga 
store blokker som må tas ut. Det er derfor avsatt mer areal til annen veggrunn 
i denne skjæringen.  

 Under grunnen er det satt av ekstra areal for å ivareta nødvendig areal til 
teknisk rom i tunnelen 
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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 Kulstaddalen nord – Åkvik 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. 
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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. 

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 8 - 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”.  
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Tabell 9 - 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 

Tabell 10 - 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. 
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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.  

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 11 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      

 

7.1.4 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 
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retter seg mot årsakene til hendelsen, og på den måten reduserer sannsynligheten 
for at hendelsen kan inntreffe. 

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. 

7.1.5 Statens vegvesen krav til sikkerhet mot skred 
Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg er gitt i Statens vegvesen sitt 
NA-rundskriv 2014/08 (Statens vegvesen, 2014b). For gjeldende planområde vil 
dimensjonerende trafikk (ÅDT) være 3250 kjøretøy i døgnet, noe som gjør at 
vegstrekningen havner inn under Konsekvensklasse D. Dette gir største tillatte årlige 
nominelle sannsynlighet for skred 1/50, se Figur 32 - Risikomatrise for skred på en 
vegstrekning per enhetsstrekning. Grønn, gul og rød farge angir akseptnivået. For 
gjeldende vegstrekning (Konsekvensklasse D), vil krav til største årlige nominelle 
sannsynlighet for skred pr. enhetsstrekning være 1/50. Skredfaren er definert per 
enhetsbredde som er fastsatt til 1 kilometer.  

I henhold til NA-rundskrivet vil alle tiltak som krever en byggeplan/reguleringsplan 
omfattes av akseptkriteriene, herunder ny veg, ombygging av veg og ved sikringstiltak 
langs eksisterende veg. 
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Figur 80 Risikomatrise for skred på en vegstrekning per enhetsstrekning. Grønn, gul og rød farge angir 
akseptnivået. For gjeldende vegstrekning (Konsekvensklasse D), vil krav til største årlige nominelle 
sannsynlighet for skred pr. enhetsstrekning være 1/50. 

 

7.2 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. 

Grunnforhold Temaet vurderes.  

Flom i vassdrag 
(herunder isgang) 

Temaet vurderes 

Vind/ekstremnedbør 
(overvann) 

Vind vurderes ikke å utgjøre noe fare i planområdet. Statens vegvesen opplyser 
at heller ikke kombinasjonen vind og nedbør i form av snø utgjør særlige 
problemer på denne strekningen. Temaet ekstremnedbør vurderes.  

Skog- / lyngbrann Temaet vurderes 

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

VIRKSOMHETSBASERT FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

Dagbrudd ved Forsmolia er et industrianlegg som vurderes som et sårbart 
punkt langs ny veg, det er også under planlegging et par mindre 
industriområder langs ny E6. Temaet vurderes.  

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. 
Temaet vurderes ikke.  

VA-ledningsnett Endringene ved tiltaket kan komme i konflikt med noen mindre private VA-
ledninger. Temaet vurderes sammen med drikkevannskilder.  

Trafikkforhold Temaet vurderes i forhold til faren for stengt veg og tunnelsikkerhet. 
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 kapasitet i eksisterende kraftforsyning, men ny veg og 
anleggsområde vil komme tett på forsyningslinjer i området. Temaet vurderes. 

Drikkevannskilder Det er en privat overflate kilde i området med tilhørende ledningsnett som 
ligger tett på ny vegtrase. I tillegg er det i nasjonal grunnvannsdatabase 
registrert flere grunnvannsbrønner tett på planområdet. Temaet vurderes.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Tiltaket er en ny veg som vil medføre forbedret fremkommelighet også for 
utrykningskjøretøy. Ved tunnelstegning vil det finnes omkjøringsmuligheter. 
Temaet vurderes ikke.  

Slokkevann for 
brannvesenet 

Tiltaket er en vegstrekning og det forutsettes at brannvesenet bringer med 
nødvendig slokkevann med tankbil. Dette er også vurdert sammen med 
brannvesenet i egne risikovurderinger i henhold til tunnelforksriften for to av 
tunnelene på strekningen. Temaet vurderes ikke.  

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. 
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*"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 
 Grunnforhold 
 Flom i vassdrag 
 Ekstremnedbør 
 Skog- / lyngbrann 
 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
 Transport av farlig gods 
 Trafikkforhold – stengt veg. 
 Trafikkforhold – tunnelsikkerhet  
 Eksisterende kraftforsyning 
 Drikkevannskilder 

 

7.3 Sårbarhetsanalyse 

7.3.1 Skredfare  

I tillegg til erfaringer fra drift av eksisterende vegnett og informasjon fra 
lokalbefolkning har Statens vegvesen fått utarbeidet følgende vurderingsrapporter 
som grunnlag for vurderingen av skredfare i området:  
- Skredfarevurdering E6-04 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune. Notat 

2010/004615-57 
- Geologi – Ingeniørgeologisk rapport 3 stk. tunneler E6-04 Kulstaddalen nord – 

Åkvik, Vefsn kommune, Rapport nr. 2010/004615-49 
 
I forbindelse med endret tunneltrasé er skredfare for påhugg og tilhørende dagsone 
vurdert i egen rapport til reguleringsplan for tunnel 1: 
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- E6 Kustaddalen nord-Åkvik. Ingeniørgeologisk rapport for Tunnel 1. 
Detaljregulering, Dokumentnr.: RA-INGGEO-402, Versjon: A., Dato: 2017-09-08 

 

7.3.1.1 Steinsprang 
Det er ikke obervert steinsprangaktivitet eller andre forhold som tilsier stor 
steinsprangfare for prosjektområdet, utenom ved tunnel 1, påhugg B og ved tunnel 
2, påhugg B (profil 6160). Mulige løsneområder for steinsprang kan imidlertid være 
knyttet til mindre skrenter som ikke fanges opp av aktsomhetskartet, og disse bør 
kartlegges nærmere i byggeplanfasen. 
 
Ved portalområdet for tunnel 1, påhugg B (nord) går veglinje langs bratte eksponerte 
berghammere. Veglinje er lagt ut fra fjellsiden og det er planlagt å ivareta en naturlig 
terrengrygg inn mot fjellside med hensyn til skredfare. I henhold til utførte 
skredfarevurdering er dette en forutsetning for å ivareta krav til sikkerhet mot skred 
for veglinje og påhugg. Dersom denne ikke kan opprettholes naturlig må fangvoll 
eller sikringstiltak tilordnes spesielt.  

I fjellskråningen ved tunnel 2 påhugg B, profil 6160 er det vurdert stor fare for 
steinsprang. Her er det trolig behov for lang portal, evt. i kombinasjon med liten 
fangvoll på portalen eller andre 
tiltak. Detaljvurdering av skredfare må gjøres i byggefasen for å fastsette endelige 
sikringstiltak for påhuggsområdet. 

Langs følgende partier ved trase for planlagt veg er det behov for videre undersøkelser 
i byggeplanfasen: 
- Profil: 2355 – 2550 (tunnel 1 påhugg B) 
- Profil: 5050 – 5920 (tunnel 2 påhugg A og B) 
- Profil: 8353 (tunnel 3 påhugg B) – 8650 (endepunkt parsell) 
 
Basert på forutsetning om at disse forholdene følges opp gjennom vurderes 
planområdet som lite til moderat sårbart overfor steinsprang 
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.  

Figur 81 Aktsomhetskart for steinsprang. Kilde: NVE Atlas  

 

7.3.1.2 Snøskred 
I aktsomhetskartet for snøskred er det terrenghelning bratt nok til at det kan utløses 
snøskred ved:  
 
- Profil: 2355 (tunnel 1 påhugg B) – 2550 
- Profil: 7460 – 7643 (tunnel 3 påhugg A) 
- Profil: 8353 (tunnel 3 påhugg B) – 8550 
 
Statens vegvesen har ikke registrert typiske løsneområder for snøskred i form av sva 
eller skålformer og det er ikke kjent at det er gått snøskred i området tidligere. 
Snøskredfaren er av SVV vurdert som liten og planområdets sårbarhet vurderes som 
liten. 
 
I forbindelse med ingeniørgeolgisk rapport til detaljregulering for tunnel 1 er 
skredfare vurdert for påhuggsområdet B (nord). Her er det potensiale for utfall av is 
og snøskred langs flåg. Det er vurdert at veglinjen vil ha tilfredsstillende sikkerhet 
mot skred dersom naturlig terrengrygg mellom veg og fjellside blir ivartatt slik som 
for steinsprang.  
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7.3.1.3 Flomskred og sørpeskred 
Flomskred har sammenheng med høy vannføring i bekker og elver og der vannet er 
svært sedimentførende og eroderende. Sørpeskred utløses ofte i bekker og elver i 
sammenheng med stor snøsmelting og/eller nedbør der skredet består av vannmettet 
snø. Sørpeskred tar ofte med seg stein/løsmasse på sin ferd nedover skredbanen. 
 
Det er ikke registrert flomskred/sørpeskred i området tidligere. De aktuelle 
nedbørsfeltene som leder ned mot planlagt veg er begrensede. Traséen for planlagt 
veg krysser de samme bekkene/elvene som dagens veg. Planområdets sårbarhet 
overfor flomskred/sørpeskred er vurdert som liten. 
 

 
Figur 82 Aktsomhetskart for snøskred. Kilde: NVE Atlas 

 

7.3.2 Grunnforhold  

I forbindelse med reguleringsplanen er det utført egne geotekniske vurderinger og 
utarbeidet geotekniske rapporter for hele strekningen. De viktigste geotekniske 
momentene er oppsummert i planbeskrivelsens kap.0.  

7.3.2.1 Kvikkleireskred (ustabil grunn) 
Ny E6 må på store deler av strekningen bygges gjennom områder med dårlige 
grunnforhold. Det er derfor gjennomført geotekniske undersøkelser (se overnevnte 
rapporter) for prosjektet hvor områder med kvikkleire i tråd med vanlig prosedyre har 
vært gjenstand for tredjepartskontroll. Gjennom de geotekniske rapportene stilles det 
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absolutte krav og prosedyrer som skal følges når området rundt ny E6 først 
stabiliseres og vegbyggingen deretter skal gjennomføres. Tiltakene består av 
motfyllinger, bruk av lette masser, kalk-/sementpeler, pelefundamentering av bruer, 
masseutskifting av torvmasser samt utslaking av fyllinger og skjæringer. I tillegg er 
det på grunn av områdestabilitet nødvendig å slake ut  begge elvebreddene ved Baåga 
nedstrøms den nye traseen. For både Baåga og Forsmo anbefales det i tillegg 
erosjonssikring av elvebreddene. 

Det er også gjort nye vurderinger av de geotekniske forholdene i ny plan. Også her er 
tiltak beskrevet i egne rapporter. Tiltakene går i hovedsak ut på at vegen er senket i 
området for å unngå bruk av lette masser, videre er fyllingens mektighet redusert. 
Det er også satt av areal til flere motfyllinger, samt senking av terrenget på enkelte 
områder for å øke områdestabilitetene.  

Virkningen av at ny E6 bygges vil være at områdestabiliteten i de områder hvor E6 
plasseres og alle omkringliggende områder som kan true E6 blir sikret. E6 
utbyggingen vurderes således å øke stabiliteten i området. 

I utgangspunktet vurderes planområdet som svært sårbart overfor temaet 
grunnforhold. Men basert på de omfattende geotekniske vurderingene som er 
gjennomført i prosjektet og at det gjennomføres tiltak som identifisert i disse 
vurderinger, vurderes område som lite til moderat sårbart overfor temaet. Det gjøres 
derfor ikke en risikoanalyse av dette temaet.  

 
Figur 83 Kvikkleiresoner registrert i NVEs kartgrunnlag. Kilde: NVE Atlas 
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7.3.3 Flom i vassdrag 
Ny E6 vil krysse to elver (Fusta og Baåga) på strekningen Kulstaddalen nord – Åkvik. 
Krysningspunkt over Fusta vil ligge nedstrøms eksisterende bru. Det er utarbeidet en 
egen flomrapport av NVE fra 2014 som gir føring på minste kotehøyde for underkant 
bru ut fra 200 års flom med en klimafaktor på 1,2. Dette er grunnlag for videre 
prosjektering av bruer. 
 
Krysningspunkt over Baåga er noe mer omfattende, da ny bru skal bygges over både 
fv. 252, Baåga og et svakt leirparti på nordsiden av Baåga. Ny bru får således en total 
lengde på ca. 125 meter.  Fra lokalt hold har Statens vegvesen fått opplyst at 
vannstanden i Baåge ved flomsituasjoner vinterstid ligger ca. 20-25 cm under 
kjørebanen til fv. 252 ved. Fri høyde mellom fv. 252 og ny bru over Baåga vil minimum 
være 4,90 meter jfr. vegnormalen.  Veglinjen legges dermed så høyt over elva at selv 
ikke ekstremflommer vil kunne nå bruens kjørebane.  
 
Foruten brukrysningssteder medfører vegens linjeføring at høydeforskjellen mellom 
veg og vassdrag blir så stor at flom ikke vil nå vegbanen. Hovedfokus på denne 
strekningen bør knyttes til vannhåndtering av bekkene som krysser vegen – se temaet 
ekstremnedbør.  
 
Planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet flom.  
 

7.3.4 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 %. 
 
For å ivareta vannhåndteringen på en god måte, og unngå at det bygges inn fremtidige 
vedlikeholdsproblemer, planlegges ny veg primært bygd med åpne grøfter. Vegen 
planlegges bygget for å kunne stå imot en 200-års flom tillagt en klimafaktor på 1,2. 
På bakgrunn av dette vil det bli stilt krav om at alle stikkrenner gjennom E6 minimum 
skal ha dimensjon D=800 mm, slik at vannhåndteringssystemet blir dimensjonert for 
fremtidig forventede økninger i nedbørsmengde. Nedbørsfeltet skal beregnes før 
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endelig dimensjon på stikkrenner/kulverter velges. Under forutsetning at nevnte tiltak 
gjennomføres vurderes planområdet som lite sårbart overfor flom og ekstremnedbør.   

7.3.5 Skog og lyngbrann 

Traseen går primært langs dyrka mark, men også 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 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 brannberedskap ivaretas i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Dette er et 
forhold som må vurderes videre i planlegging av anleggsgjennomføring. 

7.3.6 Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
Dagbrudd ved Forsmolia ligger tett på ny E6 og den ene tunnelen på denne 
delstrekningen. Sprengningsingeniører fra Dyno Consult har vært engasjert for å 
vurdere konsekvensene av rystelser fra steinbruddet etter hvert som uttaket nærmer 
seg tunnelen. I rapporten er det i henhold til NS 8141 (2001) beregnet et rystelseskrav 
for tunnelportalen på 90 mm/s. Grenseverdi for rystelser for tunnel i berg er satt til 
70 mm/s. Enkle beregninger gjennomført av Dyno Consult sannsynliggjør at 
vibrasjoner opp imot 20 mm/s kan forekomme om det ikke gjennomføres tiltak med 
sprengningsopplegget. På bakgrunn av rapporten fra Dyno Consult vurderes 
tunnelprosjektet å kunne gjennomføres som planlagt, da rystelseskravene for tunnel 
og tunnelportal ligger godt over prognoserte rystelser.  

Det skal avsettes en sikkerhetsavstand på minimum 150 meter mellom dagbrudd og 
tunnel. Dette for å unngå skader på tunnel/betongportal. Restriksjonen er ivaretatt 
gjennom Detaljregulering for Forsmolia gabbrobrudd, vedtatt 14.12.2011. 

Videre planlegges det i privat regi et større næringsområde ved Skåsmyra. 
Virksomheten til Bio Miljø og Nordmiljø ønsker å utvide sin virksomhet. I tillegg er det 
satt av areal til industri/lager. Det er også regulert inn et større område ved Båthølen 



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

125 
 

der det legges til rette for lettere industrivirksomhet, der et av delområdene åpner for 
mottak og lagring av kondemnerte biler. Ved Båthølen er det i tillegg regulert inn et 
område for grusuttak. 

Basert på at det avsettes en sikkerhetsavstand på minimum 150 meter mellom 
dagbrudd og tunnel, samt de opplysninger som finnes på nåværende tidspunkt om 
de planlagte virksomhetene på de to øvrige næringsområdene vurderes planområdet 
som lite til moderat sårbart overfor temaet.  

7.3.7 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 for klasse H2 med 80 km/t (sør for rundkjøring i Kulstaddalen), og for 
H3 med 90 km/t (nord for rundkjøring i Kulstaddalen), noe som er godt innenfor 
rammene for fremtidig forventet ÅDT. Tiltaket vurderes som lite til moderat sårbart 
overfor temaet. 

7.3.8 Trafikkforhold – stengt veg 
Vegstengning kan være sannsynlig i kortere perioder i forbindelse med ulykker. Det 
vil finnes omkjøringsalternativer for hele strekningen, også for tunnelene, via dagens 
E6 som beholdes som lokalveg. Planområdet vurderes på denne bakgrunn som lite 
sårbart overfor temaet. 

7.3.9 Trafikkforhold – tunnelsikkerhet  
Tunneler regnes som særskilte brannobjekter. Videre er det for to av de tre tunnelene 
gjennomført en egen risikovurdering i samråd med brannvesen. Analysen er utført i 
henhold til krav i tunnelsikkerhetsforksriften, og det er de to tunnelenes lengde som 
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utløser krav om risikoanalyse. Gjennom den gjennomførte analysen ble det ikke 
funnet særskilte hendelser for de to tunnelene utover det som vil være normalt for 
denne type tunneler. Tiltak for tunnelen følges opp gjennom prosjektering av tunnel 
og oppfølging av gjennomført risikoanalyse. Planområdet vurderes som lite sårbart 
overfor temaet tunnelsikkerhet.  

7.3.10 Eksisterende kraftforsyning 
Det er i planområdet en kraftlinje (132 kV) tilhørende Helgeland kraft. Tunnelportalen 
blir liggende ca. 62 meter fra nærmeste mastefundament. Graveskråning i løsmasser 
vil bli avsluttet ca. 8 meter fra ytterste fase. Dette vurderes å kunne medføre 
utfordringer knyttet til anleggsgjennomføringen. Ved ferdig utbygd veg vurderes ikke 
dette å medføre noen konsekvenser eller øke sårbarheten til ledningen.  

Tilstand på nevnte mastefundament er ikke kartlagt på nåværende tidspunkt, dermed 
er det også vanskelig å si noe om hva fundament og master tåler av rystelser i 
forbindelse med anleggsarbeider og særskilt sprengningsarbeider.  Dette forholdet 
og utfordringer med anleggsgjennomføring er allerede diskutert i møter mellom 
Helgeland Kraft, Skanska med underentreprenører og Statens vegvesen. Gjennom 
dette møtet er det kommet frem til enkelte overordnede tiltak som skal redusere 
sårbarheten i anleggsgjennomføringen;  

 God kommunikasjon mellom utbygger, byggherre og Helgeland Kraft i det 
videre arbeidet. 

 Tiltakshaver skal kartlegge/undersøke nærmeste mastefundament og 
grunnforhold i området for å kunne tilpasse anleggsarbeidet etter tilstanden 
og sårbarheten til linjen. 

 Utbygger må sørge for at fundamentene/mastepunktet ikke blir utsatt for 
rystelser/påkjenninger som kan skade masten. 

 Entreprenør har varslingsplikten for arbeid med større anleggsmaskiner 
nærmere enn 30 m fra ytterste fase på linjen.  

Et ferdig utbygd tiltak i planområdet vurderes som lite sårbart overfor temaet 
eksisterende kraftforsyning. Anleggsfasen vurderes som moderat sårbart overfor 
temaet. Basert på at det pågår en god dialog mellom Helgeland kraft, Statens 
vegvesen og entreprenør Skanska og at det allerede er identifisert tiltak som skal 
redusere sårbarheten i anleggsfasen, vurderes ikke temaet i en risikoanalyse.  
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7.3.11 Drikkevannskilder, inkludert privat vannledning 
Statens vegvesen har en god oversikt over hvilke drikkevannskilder som blir berørt av 
veganlegget. Majoriteten av berørte grunneiere har allerede fått etablert ny 
vannforsyning. Prosjektets Ytre miljøplan skal ivareta vannkildens kvalitet under 
anleggsarbeidene. Planområdet vurderes på denne bakgrunn som lite til moderat 
sårbart overfor temaet.  
 

7.4 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. Gjennom sårbarhetsvurderingen er det identifisert enkelte tema med en 
forhøyet sårbarhet. Dette gjelder grunnforhold og eksisterende kraftforsyning i 
anleggsfasen. Men basert på de omfattende gjennomførte geotekniske vurderingene 
og derigjennom foreslåtte sikringstiltak, er det ikke vurdert behov for å gjennomføre 
en risikoanalyse for temaet. Det samme gjelder eksisterende kraftforsyning da det 
tidlig i prosjektet er kommet i gang et samarbeid mellom Helgeland kraft, Statens 
vegvesen og Skanska der en sammen har kommet frem til gode tiltak som vil redusere 
sårbarheten i anleggsperioden. For øvrige identifiserte faretema fremstår ingen 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 nødvendige å gjennomføre for å unngå å bygge 
sårbarhet inn i planområdet. Dette gjelder i hovedsak forhold knyttet til naturfare. 
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8 Oppsummering og anbefaling 
Statens vegvesen anmoder Vefsn kommune, sektormyndigheter, grunneier og andre 
interesserte om å komme med eventuelle innspill til planforslaget. 
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9 Andre dokumenter 

9.1 Reguleringsbestemmelser 
REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERING FOR E6 KULSTADDALEN NORD 
– ÅKVIK 
 

Planident P-
20171049 

Planbeskrivelse, dato 21.02.2018 
Bestemmelser, dato 21.02.2018 
Plankart, dato 21.02.2018 
Arkivsaknr.  
Plan vedtatt: xx.xx.2018 

 

9.1.1.1 § 1.0 FORMÅL 

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

9.1.1.2 § 1.1 Planavgrensning 

 Det regulerte området er vist med plangrense på plankart med PlanID 20171049. 
Planens avgrensning er fra Kulstaddalen nord – Åkvik, med enkelte avstikkere.  

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart vertikalnivå 2, på 
grunnen/vannoverflaten, i målestokk 1:2000, vertikalnivå 1 (under grunnen) i 
målestokk 1:1000 og vertikalnivå 3 (over grunnen) i målestokk 1:1000. 

9.1.1.3 § 1.2 Planområdets arealformål, hensynssoner og bestemmelsesområder 

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

§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg 
 Boligbebyggelse B 
 Fritidsbebyggelse BFR 
 Forsamlingslokale BFL 
 Kombinert bebyggelse og anleggsformål BKB     

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

SKV for privat veg 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg o_SVT 
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 Gang-/sykkelveg o_SGS 
 Holdeplass/plattform o_SH 
 Kollektivholdeplass o_SKH 

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur 
 Vegetasjonsskjerm GV 

§ 12-5 nr. 5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift 
 LNFR-areal for nødvendige tiltak for LNFR 
 Landbruksformål L 

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 
 Naturområde i sjø og vassdrag VNV 

§ 12-6 Hensynssoner 
 Andre sikringssoner (tunnel) H190 
 Ras og skredfare  
 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler) H370 
 Hensyn reindrift H520 

§ 12-7 Bestemmelsesområde 
 Bestemmelsesområde støyvoll 
 Anlegg- og riggområde 

 

9.1.1.4 §2 FELLESBESTEMMELSER 

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

 
§ 2.1 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt og innordnes i øvrig landskap. 
 
§ 2.2 Kollektivholdeplasser og gang- og sykkelveger innenfor planområdet skal 

generelt utformes  etter prinsippene om universell utforming.  
 
§ 2.3 Kommer det fram gjenstander eller spor etter menneskelig aktivitet ved 

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

 
§ 2.4 Støy 

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

Plassering og utstrekning av skjermingstiltak framgår av plankartet. Høyde på 
støyvoller og støyskjermer framgår av støysonekart.   
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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.  

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

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

Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan 
for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. 
 

§ 2.7 Flomkapasitet 
Kapasitet og utforming av drenering/overvann skal være ihht Statens 
vegvesens håndbøker og dimensjoneres for 200 års flom, samt tillegges en 
klimafaktor på 1,2. 

Det skal etableres tilstrekkelig kapasitet for å ivareta overflatevann og 
grunnvann langs den nye vegtraseen. Åpne løsninger skal tilstrebes. 

Stikkrenner som legges i E6 skal dimensjoneres med minimum Ø800. 

Stikkrenner som legges i avkjørsler skal dimensjoneres med minimum Ø400. 

Det må prosjekteres og dokumenteres for 200-års flom inkludert en 
klimafaktor på 1,2 på alle brusteder. Underkant brukonstruksjon skal ligge 
minimum 0,5 m over nivå for 200-års flom inkludert en klimafaktor på 1,2. 
 

§ 2.8 Naturmiljø i sjø og vassdrag 
Areal avsatt til anleggsarbeid (f.eks erosjonsforebygging, utlegging av 
motfyllinger, terrengavlastninger og dreneringstiltak) som kommer i berøring 
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med bekker og vassdrag skal revegeteres snarest mulig etter at tiltaket er 
gjennomført.  

Alle steder der det er mulighet for fiskevandring skal stikkrenner utformes og 
bygges slik at det ikke skapes fiskevandringshindre for fisk. 
 

9.1.1.5 § 3 BEBYGGELSE OG ANLEGG 

§ 3.1 Frittliggende småhusbebyggelse B1, B2, B3 og  B4 
§ 3.1.1 Tomtene kan bebygges med eneboliger med tilhørende anlegg. 
§ 3.1.2 Maks utnyttelsesgrad er 35 % BYA. 
§ 3.1.3 Maksimal tillatt gesimshøyde/mønehøyde er 8 m / 9,0 m regnet fra ferdig 
planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt den enkelte bygning. 
 
§ 3.2 Fritidsbebyggelse BFR 
§ 3.2.1 Tomten kan bebygges med fritidsbolig. 
§ 3.2.2 Største tillatte bruksareal for fritidsbolig (T_BRA) er 100 m² samlet for all 
bebyggelse på tomta. I tillegg tillates terrasse med største areal 25 m² på tomten. 
§ 3.2.3 Største tillatte mønehøyde er 5.4 m regnet fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt den enkelte bygning. 
 
§ 3.3 Forsamlingslokale BFL og #43 
§ 3.3.1 Tomten kan bebygges med forsamlingslokale med tilhørende anlegg. 
Området har følgende bestemmelsesområde for anleggsperioden: 

#43  Under anleggsperioden skal Statens vegvesen og dennes kontraktspartnere 
kunne benytte areal som adkomstveg ved etablering av erosjonstiltak. 

§ 3.4 Kombinert bebyggelse og anleggsformål, BKB 
§ 3.4.1 Formålet gjelder steinbrudd/massetak, kontor og lager som er nødvendig 
for driften. Bygging av driftsveger tillates. 

For dette området gjøres reguleringsbestemmelser til detaljregulering for Forsmolia 
gabbrobrudd, planID 20111053, vedtatt 14.12.2011, gjeldende. 
 

9.1.1.6 § 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 



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

133 
 

med planen. Tilsvarende vurderes små justeringer av senterlinje, vegskulder, 
overgangsbruer og kulverter ikke å være i strid med planen. 
 
§4.2 Offentlige veger 
 
§ 4.2.1 Offentlig veg o_SKV1 
Formålet omfatter generelt arealer til kjøreveg, vegkryss, stopp-plasser, bruer, 
tunneler, rekkverk, støttemurer, støytiltak og andre anlegg som naturlig tilhører ny 
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. 
 
§ 4.2.2 Offentlig veg o_SKV2 - o_SKV11  
Formålet omfatter arealer til kjøreveg, vegkryss og andre anlegg som naturlig 
tilhører veg. 

Overgangsbruer og kulverter som krysser E6 er regulert til offentlig formål.  

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. 
 
§ 4.2.3 Gang- og sykkelveg o_SGS1 
Formålet omfatter areal til gang‐ og sykkelveg.  
 
§ 4.2.4 Gang- og sykkelveg o_SGS2 
Formålet omfatter areal til gang- og sykkelveg.  
 
Gnr. 117/8, Gnr. 117/9 og Gnr. 117/15 skal benytte gang- og sykkelvegen som 
adkomst til offentlig veg.  
 
§ 4.2.5 Gang- og sykkelveg o_SGS3 
Formålet omfatter areal til gang- og sykkelveg.  
 
§ 4.2.6 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. 
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Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under anleggsperioden. 
Vegbyggingsmaterialer kan hentes fra området. Etter endt anleggsperiode skal 
området opparbeides i tråd med vegvesenets håndbøker. 
§ 4.2.7 Holdeplass/-plattform o_SH og o_SKH 
Formålet omfatter arealer til busstopp og leskur. Plassering av leskur kan justeres 
innenfor formålene. 
Arealet kan benyttes som rigg og midlertidig deponiområde under 
anleggsperioden. 
 
§ 4.3 Spesielle bestemmelser til offentlige veger og annen veggrunn 
 
§ 4.3.2 Vegoppbygging over Åkvikmyra 
Vegoppbygging over Åkvikmyra skal utføres i tråd med skissert prinsippskisse i 
planbeskrivelsen, eventuelt ved alternativ metode som sikrer tilsvarende 
funksjonskrav som skissert i prinsippskissen.  
 
§ 4.3.3 Område med hjorteoppdrett 
Fra profil 4930-5150 (jfr. sak 0145/04 i Vefsn kommunestyre) skal det etableres 
hjortegjerder langs ny E6. Det skal videre etableres en kombinert kulvert for hjort og 
landbruksvirksomhet mellom profil 4850-5090. 
 
§ 4.3.4 Elgtrekk ved Forsmoen (profil 3250-3400)  
Slake skråninger og god sikt utenfor vegbanen skal ivaretas innenfor området.  
 
§ 4.3.5 Elgtrekk ved Åkvika (profil 7530-7810).  
For å redusere muligheten for at trafikkfarlige situasjoner skal oppstå, skal det 
etableres ledegjerde og god belysning ved vestre tunnelpåhugg.  
 
§ 4.4 Felles private veger, samt skogsveger 
 
§ 4.4.1 Felles privat veg f_SKV1 
Området reguleres som privat veg til eiendommene Gnr. 117/3, Gnr. 117/8, Gnr. 
117/14 , Gnr. 117/26 og Gnr.117/51. Vegen skal bygges som traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.4.2 Felles privat veg f_SKV2 
Området reguleres som felles privat veg til eiendommene Gnr. 117/22, Gnr. 
117/166, Gnr. 177/167, Gnr. 117/438, Gnr. 117/651, Gnr. 117/657, Gnr. 117/658 
og Gnr. 117/761. 
Vegen skal også benyttes som atkomst til hele industriområdet i Båthølen.  
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Under anleggsperioden skal vegen kunne benyttes av Statens vegvesen og dennes 
kontraktspartnere. 
 
 
§ 4.4.3 Felles privat veg f_SKV3 
Området reguleres som felles privat veg for eiendommene Gnr. 124/13, Gnr. 
124/25, Gnr. 124/32 og Gnr. 124/40. Vegen kan benyttes som atkomstveg ved 
tømmertransport (tømmerbil) for Gnr. 124/1, Gnr. 124/2, Gnr. 124/3, Gnr. 124/11, 
Gnr. 124/20 og Gnr. 124/35. 
 
Under anleggsperioden skal vegen kunne benyttes av Statens vegvesen og dennes 
kontraktspartnere. 
 
§ 4.4.4 Felles privat veg f_SKV4 
Området reguleres som felles privat veg for eiendommene Gnr. 124/2, 124/3 og 
124/11.  
 
Under anleggsperioden skal vegen kunne benyttes av Statens vegvesen og dennes 
kontraktspartnere. 
 
§ 4.4.5 Felles privat veg f_SKV5 
Området reguleres som felles privat veg for eiendommene Gnr. 124/1, 124/2 og 
124/3.  
Vegen skal bygges som traktorveg klasse 8. 
Under anleggsperioden skal vegen kunne benyttes av Statens vegvesen og dennes 
kontraktspartnere. 
 
§ 4.4.6 Felles privat veg f_SKV6 
Området reguleres som felles privat veg til eiendommene Gnr. 145/26 og Gnr. 
145/48 
Vegen skal bygges som landbruksbilveg klasse 3. 
 
§ 4.4.7 Felles privat veg f_SKV7 
Området reguleres som felles privat veg til eiendommene Gnr. 145/5, Gnr. 145/6, 
Gnr. 145/17, Gnr. 145/18, Gnr. 154/29, Gnr. 145/26 og Gnr 145/48. Vegen skal 
bygges som landbruksbilveg klasse 3. 
 § 4.4.8 Felles privat veg f_SKV8  
Området reguleres som felles privat veg for eiendommene Gnr. 145/1, Gnr. 145/2, , 
Gnr. 145/3, Gnr. 145/6, Gnr. 145/7 og Gnr. 145/10. Vegen skal bygges som 
traktorveg klasse 7. 
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Under anleggsperioden skal vegen kunne benyttes av Statens vegvesen og dennes 
kontraktspartnere. 
 
 
 
§ 4.4.9 Skogsveger 
Øvrige skogsveger skal bygges i henhold til landbruksdepartementets vegnormaler 
for traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.5 Private veger 
 
§ 4.5.1 Privat veg SKV1 
Området reguleres som adkomst til Forsmolia gabbrobrudd. 
 
§ 4.5.2 Privat veg SKV2 
Området reguleres som privat veg til eiendommen Gnr. 122/1 og Gnr. 122/3-5.  
Vegen skal bygges som landbruksbilveg klasse 3. 
 
§ 4.5.3 Privat veg SKV3 
Området reguleres som privat veg til eiendommen Gnr. 124/1 og Gnr. 124/35.  
Vegen skal bygges som traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.5.4 Privat veg SKV4 
Området reguleres som privat veg til eiendommen Gnr. 125/1.  
Vegen skal bygges som traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.5.5 Privat veg SKV5 
Området reguleres som privat veg til eiendommen Gnr. 125/1.  
Vegen skal bygges som traktorveg klasse 8. 
 
§ 4.6 Kulverter og overgangsbru 
  
§ 4.6.1 Kulverter og overgangsbru skal bygges med følgende høyde og breddemål:  
 
Profilnummer Formål i 

plankart 
Objekt Frihøyde Bredde 

935 o_SGS3-A Kulvert 3,5 meter 4 meter 
2795 o_SKV2-A Kulvert 4,7 meter 4 meter 
3570 o_SKV7 Kulvert 4,5 meter 4 meter 
4010 o_SKV5-A Kulvert 4,7 meter 4 meter 
4705 o_SKV8 Bru - 4 meter 
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4930 o_SKV9 Kulvert 4,5 meter 4 meter 
5480 o_SKV10 Kulvert 4,5 meter 4 meter 
5930 o_SKV11 Kulvert 4,5 meter 4 meter 

Nøyaktig plassering av kulverter og overgangsbru kan justeres i byggeplanen.  

9.1.1.7 § 5 GRØNNSTRUKTUR 

§ 5.1 Vegetasjonsskjerm GV 
Området reguleres til vegetasjonsskjerm mellom offentlig veg og Forsmolia 
gabbrobrudd. 
 

9.1.1.8 § 6 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT 

§ 6.0 Begrepsforklaring 
Overflatedyrka jord: 
Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata slik at maskinell 
høsting er mulig. 
Areal som skal tilbakeføres til jordbruksland (dvs. eksisterende åker som berøres av 
vegbyggingen) skal bygges opp med minimum 50 cm samfengt masse, og 30 cm 
løsmasse på topp som skal være av en kvalitet som gjenspeiler 
eksisterende/tilliggende åker. Ved behov skal arealet gjødsles og kalkes før 
overlevering til grunneier. 
 
Innmarksbeite: 
Innmarksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. 
 
§ 6.1 Landbruksområde L 
 
§ 6.1.1 Landbruksområde L1 
Området reguleres til landbruk.  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#1  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 

bygging av ny E6 med tilhørende atkomstveger. Vegfyllingen skal slakes ut 
minimum 1:7 og tilpasses terreng i eksisterende åker. Areal utenfor vegens 
sikkerhetssone skal revegeteres som overflatedyrka jord. 

 

§ 6.1.2 Landbruksområde L2 
Området reguleres til landbruk.  
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Deler av området har følgende bestemmelsesområde: 
#2  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 

bygging av ny E6 med tilhørende atkomstveger. De deler av området som tas 
i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 

§ 6.1.3 Landbruksområde L3 
Området reguleres til landbruk. Innenfor området tillates det bygd adkomstveg til 
eiendom. Det tillates heving av bekkedal. 
Deler av området har følgende bestemmelsesområde: 
#3  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 

tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten. Alle deler av området 
som har en fylling lik 1:7 eller slakere skal revegeteres som overflatedyrka 
jord. Områdestabiliserende tiltak er terrengavlastning og 
erosjonssikring/heving av bekkedal. 

 
§ 6.2 Landbruks-, natur-, og friluftsformål samt reindrift LNFR 
§ 6.2.1 Område LNFR 
Områder benevnt LNFR reguleres til landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift 
I deler av området gjelder også følgende bestemmelser: 

#4  Området kan benyttes til midlertidig og permanent massedeponi hvor masser 
fra arbeidet med ny E6 kan deponeres.  

#5  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av ny E6 med tilhørende atkomstveger. Det tillates etablert 
nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger.  

#6  Området kan benyttes til benyttes som midlertidig anleggsområde og 
midlertidig massedeponi hvor masser fra arbeidet med ny E6 kan deponeres. 
De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til 
opprinnelig tilstand. 

#7  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av E6 og sikring av tunnelpåhugg. 

#8  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av E6 og sikring av tunnelpåhugg. 

#10  Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten. Innenfor området 
tillates erosjonssikring og heving av bekkedal. Alle deler av området som har 
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en fylling lik 1:7 eller slakere og grenser inn mot eksisterende åker skal 
revegeteres som overflatedyrka jord. 

#13  Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten og bygging av ny bru. 
Etter endt arbeidsoppgave skal kantvegetasjon ned mot elva snarest mulig 
reetableres med stedegen vegetasjon. 

#17  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde. Det tillates etablert 
nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger. De deler av 
området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

#25 Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendig for å sikre områdestabiliteten. Alle deler av området 
som har en fylling lik 1:7 eller slakere skal revegeteres som overflatedyrka 
jord. Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring/heving av bekkedal. 

#26 Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten og bygging av ny bru. 
Etter endt arbeidsoppgave skal kantvegetasjonen ned mot Baåga snarest 
mulig reetableres. Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring av 
elvebredder, terrengavlastning og kalk-sementstabilisering. 

#28 Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten og bygging av ny bru. 
Etter endt arbeidsoppgave skal kantvegetasjonen ned mot Baåga snarest 
mulig reetableres. Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring av 
elvebredder. 

#29 Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendig for å sikre områdestabiliteten. Alle deler av området 
som har en fylling lik 1:7 eller slakere skal revegeteres som overflatedyrka 
jord. Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring av elvebredder og 
terrengavlastning. Etter endt arbeidsoppgave skal kantvegetasjon mot Baåga 
snarest mulig reetableres. 

#35  Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 
tiltak som er nødvendig for å sikre områdestabiliteten. De deler av området 
som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål.  
Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring/heving av bekkedal. 

#36  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde. De deler av området 
som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 
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#37  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde. De deler av området 
som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 

#41  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av E6 og sikring av tunnelpåhugg. 

#42  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av E6 og sikring av tunnelpåhugg. 

#44  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
bygging av E6 og sikring av tunnelpåhugg. 

 
§ 6.2.2 Område LNFR1 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#9  Området kan benyttes til massedeponi hvor masser fra arbeidet med ny E6 

kan deponeres. De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Massedeponering må ikke skade 
eksisterende elveforbygning. 

 
§ 6.2.3 Område LNFR2 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Innenfor 
området tillates erosjonssikring og heving av bekkedal. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#11  Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 

tiltak som er nødvendige for å sikre områdestabiliteten. Alle deler av området 
som har en fylling lik 1:7 eller slakere og grenser inn mot eksisterende åker 
skal revegeteres som overflatedyrka jord. 

 
§ 6.2.4 Område LNFR3 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
Innenfor området tillates det bygd adkomstveg.  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#12  Området kan benyttes til massedeponi hvor masser fra arbeidet med ny E6 

kan deponeres. De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og 
tilbakeføres til opprinnelig tilstand.  

 
§ 6.2.5 Område LNFR4 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
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Det tillates etablert en lunneplass langs fylkesvegen. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#15  Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi i forbindelse med bygging av ny E6 med tilhørende 
atkomstveger. De deler av området som tas i bruk skal etter anleggsperioden 
revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål. I forbindelse med 
istandsettingen, skal det etableres en lunneplass langs fylkesvegen. 

 
§ 6.2.6 Område LNFR5 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#16  Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi samt riggområde. Masser må ikke deponeres utenfor tidligere 
uttaksgrense. Dersom området tas i bruk skal terrenget slakes ut minimum 
1:7 målt fra fv. 251, forutsatt at stabiliteten i området kan ivaretas. 

 
§ 6.2.7 Område LNFR6 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Det tillates 
etablert nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#18  Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi i forbindelse med bygging av ny E6 med tilhørende 
atkomstveger. Alle deler av området som har en fylling lik 1:7 eller slakere 
skal revegeteres som innmarksbeite. 

 
§ 6.2.8 Område LNFR7 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Innenfor 
området tillates det bygd veg til overgangsbru. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#19  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 

området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
§ 6.2.9 Område LNFR8 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
Innenfor området tillates det bygd veg til overgangsbru.  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
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#20  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. Området kan 
benyttes til massedeponi hvor masser fra arbeidet med ny E6 kan deponeres. 
De deler av området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til 
landbruksformål. 

 
§ 6.2.10 Område LNFR9 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. 
Innenfor området tillates det bygd traktorveg og heving av bekkedal. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#21  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 

området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
§ 6.2.11 Område LNFR10 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift.Innenfor 
området tillates det bygd adkomstveg til kulvert som krysser E6. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#23  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 

området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål 
 
§ 6.2.12 Område LNFR11 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift.Innenfor 
området tillates det bygd adkomstveg. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
 
#24  Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi, samt uttak av fjell til vegbyggingsmateriale. De deler av 
området som tas i bruk skal etter anleggsperioden tildekkes med stedegne 
vekstmasser, revegeteres og tilbakeføres til landbruksareal. Terrenget skal 
utformes slik at atkomst til skogen fra planlagt kulvert sikres. 
 
Virksomhet i uttaksområdet reguleres av følgende: 

 Virksomhet i uttaksområdet/bruddet kan foregå i tidsrommet 06.00 – 23.00.  
 Sprengning skal foregå på hverdager mellom klokken 07.00 og 19.00.  
 Henting av strøsingel for strøing av anleggsveger, etc. om vinteren kan skje 

til enhver tid. 



Detaljregulering for E6 Kulstaddalen nord – Åkvik, Vefsn kommune 
 

143 
 

 Innen anleggsområdet tillates bryting, knusing av steinmasser, sikting og 
lagring, samt andre tiltak som naturlig hører til en slik produksjon. 

 Utslipp av støv i forbindelse med bryting, knusing, sikting, lagring og 
transportering skal begrenses i tråd med NS 1402.  

 Ved avslutning av driften skal området ryddes og revegeteres i henhold til 
istandsettingsplan. 

§ 6.2.13 Område LNFR12 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Innenfor 
området tillates heving av bekkedal og utlegging av motfylling. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#30  Området kan benyttes til midlertidig anleggsområde i forbindelse med alle 

tiltak som er nødvendig for å sikre områdestabiliteten. De deler av området 
som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 
Områdestabiliserende tiltak er motfylling og erosjonssikring av bekkedal. 

 
§ 6.2.14 Område LNFR 13 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Det tillates 
etablert nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#31  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 

området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
§ 6.2.15 Område LNFR14  
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Det tillates 
etablert nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger. Bolighus 
innenfor området skal saneres.  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#32  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde i forbindelse 

med alle tiltak som er nødvendig for å sikre områdestabiliteten. 
Områdestabiliserende tiltak er erosjonssikring/heving av bekkedal. De deler 
av området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
§ 6.2.16 Område LNFR15 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Det tillates 
etablert nødvendige fyllinger/skjæringer i forbindelse med adkomstveger. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
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#33  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 
området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
 
 
§ 6.2.17 Område LNFR16 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Det tillates 
etablert nødvendige fyllinger i forbindelse med støyvoll. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#34  Området kan benyttes som midlertidig anleggsområde. De deler av området 

som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig formål. 
 
§ 6.2.18 Område LNFR17 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift.  
Innenfor området tillates utbedring av adkomstveg. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#38  Området kan benyttes som midlertidig anleggs- og riggområde. De deler av 

området som tas i bruk skal revegeteres og tilbakeføres til opprinnelig 
formål. 

 
§ 6.2.19 Område LNFR18 
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift. Innenfor 
området tillates heving av bekkedal. 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#39  Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi samt riggområde. De deler av området som tas i bruk skal etter 
anleggsperioden revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål. Eksisterende 
traktorveg skal ved behov reetableres.  

 
§ 6.2.20 Område LNFR19  
Området reguleres til landbruks, natur- og friluftformål samt reindrift.  
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#40 Området kan i anleggsperioden benyttes som midlertidig og permanent 

massedeponi samt riggområde. De deler av området som tas i bruk skal etter 
anleggsperioden revegeteres og tilbakeføres til landbruksformål. Eksisterende 
traktorveg skal ved behov reetableres. 
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9.1.1.9 § 7 NATUROMRÅDE I SJØ OG VASSDRAG 

§ 7.1 Naturområde i sjø og vassdrag, område VNV1 
Området avsettes til naturområde i sjø og vassdrag. Det tillates brupilarer i Fusta for 
ny bru innenfor området.   
 
 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#14 Arealet kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med  

oppsetting av ny bru. 
 

Arealet kan også benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
geotekniske stabiliseringstiltak. Dette vil innebære erosjonssikring langs 
elvebredden, rundt brufundament og områder i elva som blir påvirket av 
anleggsvirksomhet. 

 
Etter endt arbeid skal området snarest mulig reetableres slik at de negative 
konsekvensene av inngrepet minimaliseres. Dette innebærer bl.a. at 
kantvegetasjon langs elvebreddene skal revegeteres og at elvebunnen skal 
restaureres med steiner som danner hulrom og levesteder for vannlevende 
organismer. 

 
§ 7.2 Naturområde i sjø og vassdrag, område VNV2 
Området avsettes til naturområde i sjø og vassdrag. Det tillates brupilarer i Baåga 
for ny bru innenfor området.   
 
Området har følgende bestemmelsesområde: 
#27 Arealet kan benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med  

oppsetting av ny bru. 
 

Arealet kan også benyttes som midlertidig anleggsområde i forbindelse med 
geotekniske stabiliseringstiltak. Dette vil innebære erosjonssikring langs 
elvebredden, rundt brufundament og områder i elva som blir påvirket av 
anleggsvirksomhet. 

 
Etter endt arbeid skal området snarest mulig reetableres slik at de negative 
konsekvensene av inngrepet minimaliseres. Dette innebærer bl.a. at 
kantvegetasjon langs elvebreddene skal revegeteres og at elvebunnen skal 
restaureres med steiner som danner hulrom og levesteder for vannlevende 
organismer. 
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9.1.1.10 § 8 HENSYNSSONER 

§ 8.2 Andre sikringssoner (tunnel) H190 
Området H190_1 -H190_3 tillates ikke benyttet på en slik måte at 
tunnelkonstruksjonen kan komme til skade.  
 
§ 8.3 Ras og skredfare H310 
Områdene H310_1 - H310_4 er regulert som hensynsone for å ivareta 
områdestabilitet. Det tillates ingen terrengtiltak eller andre tiltak som kan påvirke 
områdestabiliteten i området uten at det blir utført geoteknisk vurdering av tiltak.  
 
§ 8.4 Høyspenningsanlegg (inkl. høyspenningskabler) H370 
Områdene reguleres til faresone høyspenningsanlegg. 
 
§ 8.5 Hensyn reindrift H520 
§ 8.5.1 Hensyn reindrift H520_1 
 
Fra Myrmodalen til Fusta (profil 2600 – 3680) går det en flyttlei for reindrifta. 
Flyttleia skal ikke stenges ved fysiske tiltak rundt vegtraseen. Det tillates etablert 
rekkverk jfr. rekkverksnormal for kulverter plassert i profil 2795 og 3570 inne i 
området for flyttlei. 
 
§ 8.5.2 Hensyn reindrift H520_2 
Over Åkvikmyra (profil 7050 – 7440) går det en flyttlei for reindrifta. Flyttleia skal 
ikke stenges ved fysiske tiltak rundt vegtraseen.  
 

9.1.1.11 § 9 BESTEMMELSESOMRÅDER 

§ 9.1 Anlegg- og riggområde 
Bestemmelsene knyttet til midlertidig anlegg-, rigg og deponiområder er beskrevet 
innenfor §3 Bebyggelse og anlegg, §6 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt 
reindrift og §7 Naturområde i sjø og vassdrag.  

§ 9.2 Bestemmelsesområder støyvoll 
Innenfor bestemmelsesområdet tillates det etablert støyvoll/skjerm.  
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