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1 FORORD 

Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer 

har startet arbeidet med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU) 

for prosjektet E6 Åsen nord - Mære. Planområdet omfatter E6 mellom Ronglan i Levanger 

kommune og Mære i Steinkjer kommune.  

Statens vegvesen er tiltakshaver for planen og de fire kommunene er planmyndighet. Statens 

vegvesen har overordnet ansvar for planprosjektet. Statens vegvesen har utarbeidet et 

planprogram som er fastsatt i alle kommunene i september 2016.  

«Konseptvalgutredning (KVU) for transportløsning veg/bane Trondheim – Steinkjer», ble 

vedtatt av Regjeringen i 2012, og ligger til grunn for prosjektet. Nasjonal transportplan (NTP) 

2014-2023 ga klarsignal til oppstart av planlegging på strekningen E6 Åsen nord – Mære. 

 

Hovedelementer i prosjektet:  

 I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4.2 utarbeides 

konsekvensutredning for tiltaket. Forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar 

2015 og metodikken i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2014) 

Konsekvensanalyser, skal legges til grunn for konsekvensutredningen. 

 

 Kommunedelplanen med KU skal omfatte ny E6 på strekningen med tilhørende 

beskrivelse av arealbehov for eventuelle større deponiområder for benyttelse i 

anleggsfasen, samt nødvendige fagrapporter for bl.a. ROS-analyse, ANSLAG, geologi 

og geoteknikk.  

Målsettingen med utredningsarbeidet er å bli enige om ett anbefalt alternativ som skal 

videreføres i reguleringsplanfasen. Det er lagt vekt på en prosess som involverer 

kommunene og som sikrer eierskap til anbefalt løsning hos planmyndighet og hos 

tiltakshaver fra en tidlig fase i prosjektet.  

 

Dette dokumentet er en av flere temarapporter som i en senere fase i prosjektet vil inngå i 

en samlet konsekvensutredning for kommunedelplanene. Temarapporten for temaet 

Nærmiljø og friluftsliv er utarbeidet av fagansvarlig Guri Pedersen Skei i Statens vegvesen.  

Planprosjektleder Bernt Arne Helberg, Statens vegvesen, har ledet arbeidet med 

kommunedelplaner og tilhørende konsekvensutredning.  

 

Steinkjer, 9. juni 2017  
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2 SAMMENDRAG 

2.1 Bakgrunn og formål 

Statens Vegvesen Region midt utreder ny E6 gjennom Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer 

kommune, E6 Åsen nord – Mære. Formålet med planarbeidet er å finne optimal framtidig 

sammenhengende trase for ny E6, lokalveger, samt gang- og sykkelveger på strekningen. I 

denne forbindelse har det blitt utredet konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv for fire ulike 

alternativer gjennom de fire kommunene. 

 

2.2 Metode og arbeidsform 

Det henvises til Statens Vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser, metodikk for ikke-

prissatte konsekvenser, Nærmiljø og friluftsliv (kapitel 6.4).  

Nærmiljø og friluftsliv er velkjente begreper i dagligtalen, men er samtidig begreper som kan 

defineres på flere ulike måter. Begge begrepene er imidlertid knyttet til mennesker som 

brukere og/ eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem. 

 Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og 

ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og 

miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots 

eller på sykkel.  

 

 Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og 

rekreasjonsareal i tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også 

inkludert (SSB 2012). 

 

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 

arbeidsplass - og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

Temaet nærmiljø og friluftsliv tar utgangspunkt i verdien i berørte områder, og vurderer om 

tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.  

 

2.3 Dagens situasjon med verdivurdering 

Beskrivelsen av nærmiljø og friluftsliv baserer seg på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon fra 

eksisterende databaser og rapporter, planprogrammet, kommuneplaner, befaring, etc. 

Undersøkelsesområdet dekker et stort område. Det er tett bosetting i tettsteder og byer, og 

mellom disse er det spredt bebyggelse uten områder med verdifulle regionale eller nasjonale 

verdier. E6 passerer nær inntil tettsteder og byer som Skogn, Levanger og Verdal, Røra og 

Sparbu. Tilgjengeligheten mellom gårdsbebyggelse, eneboliger, boligfelt, tettsted og 
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bysentrum innenfor planområdet bindes sammen av E6 og lokalveger, og sammen er de med 

å påvirke bruken av områdene. 

Friluftslivet i området er knyttet til steder som ligger et stykke unna E6 korridoren, og vil 

ikke bli berørt av tiltaket. Flere steder oppleves i dag E6 som en barriere mot 

friluftsområdene fra boligområder/tettsteder. Gang- og sykkelvegnett mangler også på deler 

av strekningen. 

Områder som kan bli berørt av tiltaket er verdivurdert, og på delstrekningene er totalt 47 

delområder definert innenfor undersøkelsesområdet. Delområdene er vist med verdi på 

temakart.  Mindre områder og elementer med en viss verdi er avmerket på kartet som egne 

delområder. Områder med liten betydning for nærmiljø og friluftsliv generelt er gitt liten 

verdi. 

 

2.4 Omfang (påvirkning) og konsekvens for vegtiltaket 

På bakgrunn av verdien som er satt på delområder, er omfang (påvirkning) og konsekvens 

vurdert for hvert delområde, og deretter for hver delstrekning. 

2.4.1 Vurdering av alternativene 

For hver delstrekning er det det beste alternativet beskrevet og vurdert. Til slutt er det sett 

på hele strekningen fra Åsen nord til Mære. En kombinasjon av alternativene anbefales for 

temaet Nærmiljø og friluftsliv. 

2.4.2 Sammenstilling av alternativene 

Samletabell for konsekvenser viser konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang.  

Konsekvensvifta fra håndbok V712 ligger til grunn for konsekvensgrad. Konsekvensen er 

angitt på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 

konsekvens (----). Det er kun inngrep i delområdet med stor verdi som kan gi meget stor 

negativ konsekvens.  

Nærmiljø og friluftsliv Konsekvenser 

E6 Åsen nord - Mære  Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Skogn --- -- - --- 

Levanger 0 -- -- -- 

Rinnleiret -- - - - 

Fleskhus - - - - 

Røra + -- + + 

Sparbu --- - - - 

 

2.4.3 Anbefalt alternativ  

Vurderingene for hver delstrekning er vurdert sammen, og gir en anbefaling for hvor ny E6 

bør lokaliseres med hensyn til temaet Nærmiljø og friluftsliv. 
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 Anbefalt linje på strekningen Åsen nord – Mule: 

o Skogn:    Alternativ C 

o Levanger:    Alternativ A 

 

 Anbefalt linje på strekningen Mule – Mære:  

o Rinnleiret:    Alternativ B  

o Fleskhus:    Alternativ B 

o Røra:     Alternativ C 

o Sparbu:    Alternativ C 

 

Denne kombinasjonen vurderes til i størst mulig grad til i minst mulig grad å gi negative 

konsekvenser langs strekningen. 

 

2.5 Avbøtende tiltak og oppfølgende arbeider 

Avbøtende tiltak ligger ikke inne i opprinnelige investeringskostnader, men er beskrevet som 

tiltak (tilpasninger/endringer) som skal kunne bidra til å begrense negative virkninger av 

tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket bedre).  

Et veganlegg vil påvirke området gjennom direkte inngrep eller nærføring. Det er generelt 

mye positivt ved at ny E6 legges utenom tettsted da det som oftest medfører at ny E6 vil gå 

lenger unna skoleområder og bosetning i lokalmiljøet. Tettstedet kan utvikles og få et bedre 

miljø og sammenhenger innad i sentrum. Arealbruk for utvikling i dag og i framtiden er 

viktig for stedsutvikling/-tilpasning i tettsteder nær veglinja.  

Hvordan en ny E6 vil påvirke og kunne bli en barriere på store deler av strekningen, er 

vurdert på hvert delområde. Tilgjengeligheten mellom gårdsbebyggelse, boligbebyggelse, 

tettsteder/bysentrum og strandsoner må det jobbes videre med i optimalisering av valgt 

veglinje i kommunedelplaner. 

Avgjørende avbøtende tiltak som bør inn i investeringskostnader er: 

- På delstrekning Levanger vil alternativ A gjennom Nossumhyllan kreve miljøtunnel for 

å opprettholde sammenhenger og gi minst mulig negative virkninger for nærmiljøet 

ved Eidsbotn. 

- På delstrekning Sparbu kreves en lengre miljøtunnel på alternativ A langs jernbane i 

sentrum enn forslått lengde. Lengden bør økes for å unngå tunnelportalsoner 

innenfor dagens tettstedsavgrensning.  

Det er viktig å ta hensyn til de som bor og lever i landskapet. 

Utforming av krysningspunkt for lokale veger, gang- og sykkeltrafikk og andre tiltak må 

detaljvurderes, samt at støy og luftforurensning for nærmiljø og friluftsliv som følge av ny 

veg må vurderes og tas hensyn til i det videre reguleringsplanarbeidet.  
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3 BESKRIVELSE AV TILTAKET 

3.1 Generelt 

Planområdet er vist i planprogrammet og starter i sør ved Ronglan i Levanger kommune, og 

ender i nord på Mæresmyra i Steinkjer kommune. Totalt har dagens E6 en lengde på 46,0 

km. 

3.2 Trafikk og vegstandard 

KVU Trondheim – Steinkjer fastsetter at vegstandard skal være 2 felts veg med midtdeler og 

forbikjøringsfelt og hastighet 90 km/t. Samtidig skal vegen dimensjoneres for 4 felt der 

trafikkprognosene tilsier dette.  

For å gi rom for begge vegstandardene, legges det til grunn at hele strekningen skal 

planlegges for å dekke arealbehovet for en 4-felts veg. Dette innebærer at horisontal- og 

vertikalkurvatur skal tilfredsstille krav til fartsgrense 110 km/t.  Tverrprofil for 4-felts E6 er 

vist nedenfor: 

 

Ny E6 planlegges fri for avkjørsler og alle kryss skal være i to plan. Det er flere typer 

planskilte kryss, men det arbeides for ensartet type på strekningen. Fortrinnsvis typen 

ruterkryss, som allerede er bygget på Kvithammar nord for Stjørdal og på Vist sør for 

Steinkjer. Se figur under.  
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I henhold til gjeldende vegnormaler bør avstand mellom kryss være 3 km, og den avstanden 

er lagt inn som en forutsetning i planarbeidet.  

Ny E6 skal tilknyttes eksisterende lokalvegsystem, og gi sammenhengende lokal- og 

omkjøringsveg. Bredde og kurvatur på lokalveger er avhengig av trafikkmengden, og på 

mesteparten av strekningen vil dagens E6 benyttes, eventuelt smales inn.   

Gjennomgående tilbud for gående og syklende på strekningen inngår også i planleggingen, 

men dette tilbudet vil i liten grad bli etablert som en separat gang- og sykkelveg. Langs det 

meste av strekningen vil myke trafikanter bruke lokalvegsystemet sammen med bilene, 

eventuelt på en utvidet skulder. Der trafikkmengden på lokalvegene vil overskride 1000 i 

ÅDT, blir det vurdert å etablere separat gang- og sykkelveg med bredde 2,5 – 3,5 meter.     

Alle tunneler på ny E6 planlegges med 2 tunnelløp med enveiskjøring, og en tunnelbredde 

på 10,5 meter.  

 

3.3 Hovedalternativer og delstrekninger 

3.3.1 Hovedalternativer:  

Basert på tilgjengelig kunnskap om planområdet, er alternativene i planprogrammet 

optimalisert jf. rapport av 15.2.2017. Rapporten viser hvilke alternativer som skal 

konsekvensuteredes.  

 

Hovedalternativene er benevnt og markert i kart for hver delstrekning: 

A markert med oransje strek 

B markert med blå strek 

C markert med grå strek 

D markert med grønn strek 

 

Kryssplasseringer er knyttet til hovedalternativene og omtales for hver delstrekning. 

Alternativ 0 

0-alternativet er situasjonen på vegnettet i antatt åpningsår 2028 dersom ikke tiltaket 

gjennomføres. Det omfatter tiltak som er vedtatt, og som med stor sannsynlighet uansett vil 

bli gjennomført innen 2028. På denne strekningen gjelder dette: 

 Nytt kryss m/fv.134 i Mulelia.  

 Ny bru over Verdalselva 

 Nytt kryss m/fv. 258 på Mære 

 

0-alternativet konsekvensutredes på lik linje med de andre alternativene. Her blir det vurdert 

konsekvensene av at planlagt tiltak for ny E6 på strekningen ikke blir gjennomført. 

 

Kartet på de neste to sidene viser hovedalternativene for hele planområdet E6 Åsen nord – 

Mære.  
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3.3.2 Delstrekninger: 

Strekningen E6 Åsen nord – Mære er delt i 6 delstrekninger:  

 

 Skogn  

 Levanger 

 Rinnleiret 

 Fleskhus 

 Røra 

 Sparbu 

 

I skillet mellom delstrekningene vil det være muligheter for kryss-koplinger av to eller flere 

alternativer. Det kan også være andre steder på strekningen det er muligheter for 

krysskobling. 

 

Ikke-prissatte konsekvenser og investeringskostnader vurderes for hver delstrekning. 

Effektberegninger gjennomføres for de 4 gjennomgående alternativene på hele strekningen. 
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3.3.3 Beskrivelse av alternativene 

Delstrekning Skogn 

Delstrekning Skogn starter ved Ronglan, hp8 km 7,5 og går til Nossum. Delstrekningen har 

en lengde på ca. 11,8 km målt langs dagens E6. 

 

 

 

Alternativ A 

Alternativet starter ved Ronglan og går langs dagens E6 fram til Rennan. Dagens kryss på 

Ronglan utgår, og nytt kryss planlegges sør for Hotterelva. På denne strekningen planlegges 

ikke ny lokalveg – eksisterende vegnett benyttes. A tar av fra dagens E6 og går i bru over 

Hotterelva og i tunnel gjennom Holåsen til Holsandbukta. Ved vestre tunnelpåhugg krysser A 

under sidespor til jernbanen. Fra Holsandbukta og fram til nytt kryss på Gråmyra, går A 

langs dagens E6. På denne strekningen etableres ny parallell lokalveg samt ny adkomst til 

Skogn via fv. 119. Fra nytt kryss på Gråmyra tar A av fra dagens E6 og går i bru over 

jernbanen til Nossum. 
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Alternativ B 

Alternativet er likt alt. A fram til Rennan. B fortsetter langs dagens E6 i bru over Hotterelva 

og til nytt kryss nord for elva, omtrent ved dagens kryss med fv. 61. B går videre langs 

dagens veg forbi Fiborgtangen og til Holsandbukta. Herfra går B i tunnel under jernbanen 

fram til Auster-Eggen. Nytt kryss etableres sør for jernbanen, ca. 800 m øst for tunnelportal. 

Nye lokalveger etableres mot E6 i bru over jernbanen og mot fv. 122. 

Alternativ C 

Alternativet er likt alt. A fram til Rennan hvor det planlegges nytt kryss. Alt. C tar av fra 

dagens E6 og går østover med bru over Hotterelva og i lang tunnel under sidespor jernbane, 

Holåsen og Skogn sentrum. Alt. C er likt med alt. B fra tunnelportal ved Auster-Eggen og 

fram til Nossum. 

Alternativ D 

Alternativet er likt med alt. A fram til nytt kryss på Gråmyra. Etter krysset fortsetter D videre 

langs dagens E6 til Nossum.  

 

Delstrekning Levanger  

Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, ca. 1,2 km sør for dagens rundkjøring på 

Mule. Delstrekningen har en lengde på ca. 6,2 km målt langs dagens E6. 
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Alternativ A 

A starter ved Nossum og går i lang tunnel under Høgberget og fram til nytt kryss ved 

Levangerelva. Fra krysset etableres lokalveg til dagens E6-kryss ved Moan, til fv. 128 ved 

Okkenhaugkrysset og til kommunal veg sør for ny E6. Fra nytt kryss går A i bru over 

Levangerelva og deretter langs dagens E6 fram til Austvoll sør for Mule. Dagens kryss ved 

Heir også omtalt som Okkenhaugkrysset, utgår, og fv. 128 legges i bru over ny E6.  

Alternativ B 

B starter ved Nossum og går med veg i dagen sør for Høgberget og i kort tunnel gjennom 

Halssteinen. Derfra kopler B seg på alt. A i nytt kryss ved Levangerelva og er likt alt. A fram 

til Austvoll sør for Mule. 

Alternativ C 

C går uten tunnel sør for Høgberget og med kryss nord for Halsan skole. Fra krysset 

etableres ny fv. 125 som lokalveg fram til dagens E6. Etter krysset går C i bru over 

Levangerelva og kopler seg på dagens E6 og er likt med alt. A fram til Austvoll sør for Mule.  

Alternativ D 

Alternativ D går langs dagens veg og jernbane gjennom boligområdet på Nossumhyllan. D 

går videre langs dagens E6 og under jernbanen til fram til nytt kryss nord-øst for jernbanen. 

D fortsetter langs dagens veg i bru over Levangerelva og er likt alt. A herfra og til Austvoll 

sør for Mule.  
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Delstrekning Rinnleiret  

Delstrekningen går fra Austvoll sør for Mule i Levanger kommune og fram til bru over 

Verdalselva i Verdal kommune. Delstrekningen har en lengde på ca. 9,2 km målt langs 

dagens E6. 

 

 

 

 

 

Alternativ A 

A starter ved Austvoll og følger i hovedtrekk dagens E6 fram til nytt kryss ca. 300 m sør for 

dagens rundkjøring på Mule. Krysset koples på fv. 774 og fv. 132 med nye lokalveger. Fra 

krysset går A i lia sør for jernbanen i Mulelia og krysser under jernbanen i kort tunnel vest 

for Rinnleiret. A krysser dagens E6 omtrent ved avkjørsel til Rinnleiret og krysser Rinnelva 
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som er grensen mellom kommunene Levanger og Verdal. A går videre vest for bebyggelsen 

og fram til nytt kryss i Vinne noe vest for dagens kryss med fv. 72. Eksisterende E6 må 

krysse ny E6 i bru ved Rinnleiret. Fra krysset i Vinne etableres mot øst koplinger til dagens 

E6 og ny lokalveg inn til Verdal sentrum. Mot vest legges det til rette for ny adkomstveg til 

Verdal industripark. A går videre inn på dagens E6 nord for kontrollstasjonen og går i 

betongtunnel under sidesporet til jernbanen og langs dagens veg gjennom Hamnekrysset og 

til bru over Verdalselva. Hamnekrysset blir ikke kryss på ny E6 - fv. 757 Hamnevegen 

planlegges å krysse over E6 på eksisterende bru. Fra Hamnekrysset og fram til kryss på 

Fleskhus i neste delstrekning, planlegges ikke parallell lokalveg. Omkjøring på denne 

strekningen forutsettes å skje gjennom Verdal sentrum langs eksisterende lokalvegsystem.   

Alternativ B 

B tar av fra dagens E6 ca. 1km sør for rundkjøring på Mule og nytt kryss etableres. 

Lokalveger tilpasses dagens E6 og fv. 132 i tilknytning til krysset. B går videre østover i 2 km 

og deretter i en tunnel som kommer ut i dagen sør for Rinnleiret. B går videre i bru over 

jernbanen ved Rinnelva. Sidesporet til jernbanen forutsettes å legges om før brua, og føres 

fram til Verdal industriområde over Fætta. B kommer inn på alt. A ved kryss med fv. 72. Nytt 

kryss til Verdal så langt nord som vist på kartet, forutsetter at sidesporet er fjernet. Fra 

krysset er B lik alt. A med noen tilpasninger av lokalvegnettet.  

Alternativ C 

C er likt alt. B men går lengre sør forbi Rinnleiret og uten tunnel. C krysser jernbanen i bru 

ved Rinnelva, men fortsetter langs jernbanen vest for denne fram til nytt kryss nord for 

vektstasjonen i Vinne. Nord for krysset er C lik alt. B, men med litt andre koplinger mot 

lokalvegsystemet.  

Alternativ D 

D er likt alt. B i starten fra Austvoll og i ca. 2 km. D tar deretter av nordover og kopler seg på 

alt. A i kort tunnel under jernbanen vest for Rinnleiret. D er likt alt. A på resten av 

delstrekningen. 
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Delstrekning Fleskhus  

Delstrekningen starter sør for bru over Verdalselva og går fram til tunnelportal i Bjørga. 

Delstrekningen har en lengde på ca. 3,6 km målt langs dagens E6. 

 

 

 

 

 

Alternativ A 

A går i ny bru over Verdalselva, øst for dagens bru (oppstrøms). Alternativet krysser under 

jernbanen i Ydsedalen og fortsetter øst for jernbanen fram til tunnel i Bjørga. Det planlegges 

nytt kryss på Fleskhus, omtrent på samme plass som dagens kryss men øst for jernbanen. 

Nytt kryss koples på fv. 173 og dagens E6 med lokalveger. Dagens E6 fra nytt kryss og 
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nordover til Røra opprettholdes som lokalveg, omkjøringsveg og tilbud til gående og 

syklende. 

Alternativ B 

B er likt alt. A over Verdalselva, men fortsetter vest for jernbanen langs dagens E6. Det 

planlegges nytt kryss sør for fv. 169 og dagens kryss på Fleskhus. Krysset koples østover 

over/under jernbanen til fv. 169/173, og vestover via fv. 169 til dagens E6. Dagens E6 

nordover til Røra, vil også for dette alternativet opprettholdes som lokalveg, omkjøringsveg 

og tilbud til gående og syklende. B fortsetter etter krysset nordover langs dagens E6 og 

krysser i bru over jernbanen før alternativet går inn i tunnel i Bjørga omtrent på samme sted 

som alt. A.  

Alternativ C 

C er tilnærmet likt med alt. A på denne delstrekningen. 

Alternativ D 

D er likt med alt. A på denne delstrekningen. 
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Delstrekning Røra  

Delstrekningen starter ved tunnelportal i Bjørga i Verdal kommune og går fram til kommune 

grensa mellom Inderøy og Steinkjer nord for Røskje. Delstrekningen har en lengde på ca. 8,9 

km målt langs dagens E6. 
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Alternativ A 

A starter med en ca. 4 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer inn på dagens 

E6 ved trafostasjonen, ca. 500 m nord for dagens kryss på Røra. A går videre ca. 1,5 km 

langs dagens E6 fram til nytt kryss. Fra dette krysset planlegges ny forbindelse til dagens 

kryssområde på Røra, og mot fv. 755 til Fosen. Fra nytt kryss fortsetter A nordover langs E6 

og går i tunnel opp på Røskje, og deretter langs dagens E6 fram til kommunegrensa. 

Alternativ B 

B starter med en ca. 3 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut vest for 

jernbanen ca. 400 m sør for stasjonen på Røra. B krysser over dagens E6 og fortsetter vest 

for skole og idrettsanlegg på Røra og fram til nytt kryss på fv. 755 nord-vest for Lensmyra 

industriområde. B fortsetter videre nordover med tunnel under Øvre Lorås og videre vest for 

jernbanen fram til kommunegrensa.   

Alternativ C 

C starter med en ca. 4,5 km lang tunnel. Tunnelen starter i Bjørga og kommer ut ved 

Bergsaunet. Nytt kryss planlegges lengre nord ved Berg. Krysset påkoples dagens E6 i begge 

retninger. C fortsetter i hovedsak langs dagens veg over Røskje til kommunegrensa.  

Alternativ D 

D er likt alt. A fra Bjørga og fram til tunnel gjennom Røskje. Her krysser D under jernbanen i 

tunnel og koples mot alt. B omtrent ved kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer.  
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Delstrekning Sparbu  

Delstrekningen går fra kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer og fram til Mæresmyra. 

Delstrekningen har en lengde på ca. 6,3 km målt langs dagens E6.  
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Alternativ A 

A ligger på østsiden av jernbanen og tett inntil denne, og videre gjennom Sparbu sentrum 

inntil jernbanen. Nytt kryss er planlagt mellom Sparbu og Mære, men kan også være aktuelt 

på Mære. A går videre langs dagens E6 gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. Ny lokalveg 

/gang- og sykkelveg planlegges mellom Sparbu og Mære.  

Alternativ B 

B går langs jernbanen og vest for denne, krysser videre under jernbanen nord for Sparbu 

sentrum og kopler seg på linje A. Nytt kryss er forslått på Mære men kan også være aktuelt 

mellom Mære og Sparbu. B er for øvrig likt alt. A gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ C 

C tar av fra dagens veg ved kommunegrensa og legger seg i skogkanten øst for Rambergs 

myra. Alternativet går øst for Sparbu sentrum og kopler seg på linje A ved nytt kryss. C er 

likt alt. A gjennom Mære sentrum til Mæresmyra. 

Alternativ D 

D er likt alt. B på denne delstrekningen men med planlagt kryss på Mære. Kryss kan også 

plasseres mellom Sparbu og Mære.  
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4 OM TEMAUTREDNINGEN NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

Nærmiljø og friluftsliv er velkjente begreper i dagligtalen, men er samtidig begreper som kan 

defineres på flere ulike måter. Begge begrepene er imidlertid knyttet til mennesker som 

brukere og/eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem. 

 Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og 

ferdselsårer som ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og 

miljødepartementet 2013) og områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots 

eller på sykkel.  

 

 Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og 

rekreasjonsareal i tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også 

inkludert (SSB 2012). 

 

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og 

arbeidsplass - og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

Områdenes betydning for helse, trivsel, sosialt liv og mulighet for fysisk aktivitet for de som 

bor i eller er brukere av et område, behandles under dette temaet. Identitetsskapende 

områder eller elementer for beboere eller brukere skal også vurderes under dette temaet. 

Gang-, sykkel- og turvegsystemet må sees i sammenheng med helhetlig steds- og 

nærmiljøutvikling.  

 

4.1 Formålet med utredningen og krav til utredning 

Formålet med utredningen er å frambringe kunnskap om viktige verdiene i plan- og 

influensområdet slik at dette kan legges til grunn for utvikling og valg av alternativer.  

Den skal belyse hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke disse, og det skal 

tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet. Eventuelle 

beslutningsrelevante usikkerheter knyttet til et alternativ skal omtales. Avbøtende tiltak som 

anses å ha betydning for valg av alternativ skal beskrives for alle alternativene.  

Statens vegvesens håndbøker, statlige og kommunale retningslinjer legger føringer for 

ivaretakelse av nærmiljø- og friluftslivsverdier. 

 

4.2 Metode 

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til planprogrammet, «Planprogram E6 

Åsen nord – Mære», datert 20.4.2016. 

Metodisk bygger konsekvensutredningen på Statens vegvesen håndbok V712 (gjeldende). 

Trinn 1 i en konsekvensutredning er innhenting av data og kartlegging i 

undersøkelsesområdet, trinn 2 er inndeling i delområder og fastsette verdi, trinn 3 er 
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vurdering av omfang (påvirkning) og konsekvensvurdering. Til slutt sattes det opp en samlet 

konsekvensvurdering for alle vegalternativene. 

Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon om områder som betyr noe 

for friluftsliv og nærmiljø. Dokumentasjonen er basert på kommunale planer og dokumenter, 

tilgjengelige kart, kilder og litteratur. Planområdet er befart med hensyn på verdivurdering.  

Planområdet ble befart av landskapsarkitekter Guri Pedersen Skei og Leonard Brunke 

sammen med arkeolog Johanne Ranvik for å bli kjent med planområdet i juni 2016. 

Planområdet er såpass stort at befaringen ble gjennomført over to dager 20. og 29. juni 

2016. Tiden som ble brukt var begrenset, men befaringene var til hjelp for å få et godt 

overblikk over områdene. Skisserte alternativer har endret seg noe i tiden mellom 

befaringene og ferdigstillingen av rapporten.  

Det har også vært møter med berørte kommuner. 

Faglige vurderinger ligger til grunn for detaljerte vurderinger av delområdene. Eksisterende 

forhold og landskapsverdier er beskrevet og verdikart utarbeidet. 

 

Plan- og influensområde er delt inn i delstrekninger. Konsekvensene for vegtiltaket er 

vurdert i planområdet i tillegg til i influensområdet. Influensområdet utgjør et større område 

enn selve planområdet der nærmiljøet og friluftslivet vil kunne bli påvirket av tiltaket. 

Omfang og konsekvens er beskrevet innenfor hvert delområde, men også for 

delstrekningene og alternativene. Det er beskrevet hvilket omfang og hvilke konsekvenser 

vegtiltaket har på temaet i de berørte områdene.  

Plan- og influensområde er delt inn i to delstrekninger. Hver delstrekning er delt inn i 

delområder basert på registreringskategorier.  

 

4.3 Avgrensning av fagtemaet 

De ulike temarapportene for ikke-prissatte vil overlappe hverandre i beskrivelsen av 

funksjoner, verdier og konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. De ulike temarapportene vil 

ha forskjellige innfallsvinkler til analysene. I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha 

betydning for og være en del av andre fagtema.  

Støy og luftforurensning behandles som et prissatt tema, men reduksjon av utearealenes 

kvaliteter på grunn av støynivå og/eller støytiltak behandles under dette tema for både 

boliger, skoler, barnehager, gårdsbruk og uteområder.  

Eventuell fjerning av boliger kan ha betydning for det gjenværende nærmiljøet og inngår i 

dette temaet. De kostnadsmessige konsekvenser ved innløsning av boliger vurderes under 

prissatte konsekvenser. 

Vær, vind og lysforhold gjennom årstider og døgnet påvirker opplevelsen sammen med 

sommer kontra vinter. Mørklagte områder kontra opplyste tettsteder, boligfelt og gårdstun 



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

25 

er også en egen opplevelse. De visuelle kvalitetene i omgivelsene/opplevelsesverdier 

behandles under tema landskapsbilde.  

I vurdering av dette tiltaket omhandler hovedsakelig friluftsliv de aktiviteter som knytter seg 

til adkomsten mellom ulike sider av E6, f.eks. som adkomsten til skianlegg på Ronglan, 

badeplass i Holsandbukta ved Skogn, Bygdeborg ved Levanger, Frolfjellet, Skåtangen, 

våtmarksområdet ved Rinnleiret og til muligheter til sykling og turgåing langs og på tvers 

veglinja.  

 

4.4 Nasjonale, regionale og lokale mål og retningslinjer 

4.4.1 Nasjonale planer 

Klima- og miljødepartementet er fagdepartementet for friluftsliv, og har ansvaret for 

tilskuddsordninger, lovverk og andre virkemidler på området. Ansvaret for jakt og fiske 

ligger også i departementet.  

 Barn, unge og personer som er lite fysisk aktive, er prioritert i statens 

friluftslivsarbeid 

 Den viktigste målsetningen er å stimulere til at flest mulig blir aktive deltakere i 

friluftslivet. Friluftsliv er en viktig del av folkehelsearbeidet. 

 Friluftslivstiltak nær der folk bor, er prioritert. 

 Stortingsmelding om friluftsliv: «Natur som kilde til helse og livskvalitet». 

Departementet forvalter flere lovverk som er viktige for friluftsliv, blant annet friluftsloven, 

naturmangfoldloven, markaloven, motorferdselloven, kulturminneloven, viltloven og laks- og 

innlandsfiskeloven. Ansvaret for plan- og bygningsloven, herunder ansvaret for Statlige 

planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ligger i 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Ansvaret for jakt og fiske ligger i Klima - og miljødepartementet. 

 

Den nye stortingsmeldingen om friluftsliv (Meld. St. 18, 2015-2016 "Friluftsliv – Natur som 

kilde til helse og livskvalitet") skal bidra til at enda flere driver med friluftsliv jevnlig, og 

dermed får oppleve friluftsliv som en kilde til bedre helse og høyere livskvalitet. Regjeringen 

vil prioritere friluftsliv i nærmiljøet, slik at alle kan delta. Barn og unge er prioriterte 

målgrupper.  Vekstpotensialet for å få folk til å bli mer fysisk aktive ligger i stor grad i 

selvorganiserte aktiviteter i nærmiljøet. Lett tilgang til friluftslivsområder både innenfor og 

utenfor byer og tettsteder er avgjørende for å opprettholde og øke friluftslivsdeltakelsen, og 

gang-, sykkel- og turvegsystemet må sees i sammenheng med helhetlig steds- og 

nærmiljøutvikling. Meld. St. 18 (2015–2016) - regjeringen.no  

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012) stiller krav om støynivå i bolig- og uteområder.  

Planlegging i kommuner, fylker og regioner skal blant annet medvirke til å fremme et aktivt 

friluftsliv og skape helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlige nærmiljø (Klima- og 

http://lovdata.no/lov/1957-06-28-16
http://lovdata.no/lov/2009-06-19-100
http://lovdata.no/lov/2009-06-05-35
http://lovdata.no/lov/1977-06-10-82
http://lovdata.no/lov/1978-06-09-50
http://lovdata.no/lov/1981-05-29-38
http://lovdata.no/lov/1992-05-15-47
http://lovdata.no/lov/1992-05-15-47
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71
http://lovdata.no/forskrift/2011-03-25-335
http://lovdata.no/forskrift/2011-03-25-335
https://www.regjeringen.no/no/tema/klima-og-miljo/naturmangfold/innsiktsartikler-naturmangfold/jakt-og-fangst-av-vilt/id2076806/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/sec1
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miljødepartementet 2013).  

Naturen i nærmiljøet er svært viktig og den mest etterspurte arenaen for fysisk aktivitet i 

hverdagen. Hverdagsfriluftslivet representerer over halvparten av det samlede antall 

friluftslivsaktiviteter (Miljøverndepartementet, Prop. 1 S (2012-2013)).  

Spesielt skal barn og unge sikres gode oppvekstsvilkår og gis mulighet til å utvikle 

ferdigheter i friluftsliv. Konsekvenser for barn og unges interesser vurderes og beskrives i 

henhold til «Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen». 

Temaveileder T-1513 «Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven» er et 

godt hjelpemiddel i utrednings- og planarbeidet. 

 

Nasjonale mål for friluftsliv jf. Nasjonale mål | Miljøstatus: 

 «Friluftslivet sin posisjon skal bli teken vare på og utvikla vidare gjennom ivaretaking 

av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområde og 

stimulering til auka friluftslivsaktivitet for alle.» 

 «Naturen skal i større grad brukast som læringsarena og aktivitetsområde for barn og 

unge.» 

 

4.4.2 Regionale planer 

Regional plan for arealbruk skal legge til rette for utvikling av effektiv infrastruktur for 

transport. Areal- og transportpolitikken må samordnes slik at behovet for transport 

reduseres og grunnlaget for klima- og miljøvennlige transporter styrkes i hele fylket. 

Planlegging for gående og syklende samt forpliktende samordning omkring knutepunkt og 

korridorer skal vektlegges. Knutepunkt på strekningen nær tiltakets undersøkelsesområde er 

Åsen, Levanger, Verdal, Røra og Steinkjer.  

 

Regional plan for arealbruk, Nord-Trøndelag (vedtatt 25.4.2013) sier følgende om temaet:  

 Regional plan for arealbruk skal bidra til utvikling av attraktive kommune- og 

bygdesenter i Nord-Trøndelag med god utnytting og tilgjengelighet til viktige 

basisfunksjoner.  

Stedsutviklingsprosesser er et godt verktøy for å realisere ønsket utvikling. Det bør 

være kommuneplanens arealdel i den enkelte kommune som avklarer og visualiserer 

de overordnede grepene. 

 Regional plan for arealbruk skal legge til rette for bosetting i hele fylket gjennom 

rammer for spredt utbygging. 

 

Areal for lek og opphold 

Tilgang til områder for leik og opphold er viktig for barn og unges fysiske og sosiale 

utvikling. Tilgang til slike areal må derfor sikres gjennom kommuneplanens arealdel, og 

videre gjennom detaljering i reguleringsplaner. Områdene må være sikret mot forurensing, 

støy, trafikkfare og annen helsefare. 

 

 

http://www.miljostatus.no/nasjonale-mal/
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Frilufts- og aktivitetsområder 

For å fremme god helse i hele befolkningen er det viktig å ha god tilgang til frilufts- og 

aktivitetsområder. Nærturområder med stier og skiløyper bør finnes lett tilgjengelig for alle. 

Gang- og sykkelveger er, i tillegg til sin transportfunksjon som skoleveg, arbeidsveg og som 

turveg, et viktig helsefremmende tiltak. 

 

4.4.3 Kommunale planer 

Kommuneplanens arealdel for Innherred samkommune (Levanger og Verdal) 2010-2020:  

Arealplanen omfatter i denne omgang ikke kommunedelplanområdene for Levanger sentrum 

og Verdal by, og tidligere vedtatte arealplaner for disse områdene vil da fortsatt gjelde.  

Spesielle mål som angår temaet: 

 Det skal opprettholdes og forbedres en god tilgjengelighet til strandsonen, fjellet og 

områder for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

 Sjø og vassdrag skal ivaretas som områder for mangfoldig friluftsliv. 

 Strandsonen langs sjø og vassdrag skal i størst mulig grad bevares som natur- og 

friluftsområde for allmennheten. 

 Lokal støy- og luftforurensning skal forebygges og reduseres slik at hensynet til 

innbyggernes helse og trivsel ivaretas. 

 Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger og med kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med barn og unges 

behov. 

Nye utbyggingsområder i samkommunen som ligger nær planområdet: 

 Leklemåsen, Verdal, skal tilrettelegges for utbygging av hovedsakelig eneboliger. 

 Hotran, Skogn, avgrenset i sør av en framtidig omlagt Eknesveg, skal være et mulig 

framtidig næringsareal  

 Kommunen ønsker boligutbygging av Granamarka, men arealet ligger inne som LNFR. 

 

Kommunedelplan for Levanger sentrum (vedtatt 27.9.2000): 

Denne kommunedelplanen fra 2000 er gjeldende, men det er fastsatt Planprogram for 

revisjon av kommunedelplan for Levanger sentrum. Fastsatt 19.2.2014. 

Nye utbyggingsområder i sentrumsplan som ligger når planområdet: 

 Geitingsvollen, i sørhellinga øst for Levangerelva. Boligbygging 

 Bjørklia, Nossum. Boligbygging 

 Moan-området. Næringsareal 

 

Kommunedelplan for Verdal by (2016 – 2030): 
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Ved arealplanlegging generelt og ved planleggingen av bygg og anlegg for barn og unge, 

skal barn og unges behov være grunnleggende for utformingen. 

Bestemmelser til arealplanen: 

 Friområdet langs E6 kan i detaljregulering vurderes benyttet til støyavbøtende tiltak 

for tilliggende fritids- og turistformål 

 Grønnstrukturen langs E6 skal etableres med vegetasjon som gir best mulig 

skjerming. 

 Friluftsområde i sjø: Med unntak av naturvernområdene Rinnleiret og Kausmofjæra 

naturreservat, hvor egne forskrifter gjelder, vil tiltak og bruk i samsvar med allment 

friluftsliv være tillatt.  

 

Kommuneplanens arealdel for Inderøy (2014-2025):  

I kommuneplanens samfunnsdel er det et hovedmål å ta vare på og utvikle arealene både på 

land og sjø for kommunens innbyggere samt at kulturlandskapet skal være kommunens 

varemerke gjennom aktiv bruk. 

 Utbyggingsformålene skal ha høy utnyttingsgrad og grønne lunger med 

tilrettelegging for barn og unge. 

 Gang og sykkelveier skal prioriteres langs trafikkerte veier. 

 

Kommedelplan for Røra/Hylla 2010-2020 berøres av tiltaket. Her er det sagt at framtidige 

sentrumsformål trolig vil bli liggende omkring kring jernbane/skoleområdet. Småbåthavn er 

plassert ved Hylla. Gang- og sykkelveger er plassert langs dagens E6 på hele strekningen. 

 

Kommuneplanens arealdel for Steinkjer, revisjon 2009: 

Ved framtidig arealutvikling skal det legges opp til en god helhetsløsning mellom 

utbyggingsområder, kommunikasjonssystem og områder som ikke skal utbygges.  

Punkter fra generelle retningslinjer, gjeldende innen hele kommunen, som angår temaet: 

 Tilrettelegge for rasjonell utnytting av infrastruktur, ved bruk av eksisterende eller 

ved videreutvikling av ny. 

 Nærhet og god tilgjengelighet mellom typisk publikumsorientert/ fotgjengerorientert 

virksomhet og knutepunkt for kollektivtrafikken. 

 Det skal etableres kollektivruter og sammenhengende, opplevelsesrike gang-/ 

sykkeltraseer, slik at bruk av privatbil til lokale reiser kan unngås/ reduseres. Gode 

forbindelser fra bolig til skole og fra bolig til sentrum skal særlig vektlegges.  

Utenfor byområdet vil sykkeltrafikken i stor grad måtte skje etter gang-/ og sykkelveger. 

Merking, skilting, fartsreduksjon og god detaljutforming vil være virkemidler for å bedre 

framkommelighet og sikkerhet. 
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4.4.4 Mulige konfliktpunkt/utfordringer mellom arealplaner og vegalternativer 

Kommunenes overordnede arealplaner er gjennomgått og konfliktpunkter/utfordringer 

knyttet til framtidige utbyggingsområder er listet opp nedenfor.  

Levanger kommune 

Kommuneplanens arealdel: 

 Utvidelse av eksisterende boligfelt i Holåsen ved tunnelpåslag ved alternativ C 

 Nytt næringsareal i fjell Holåsen ved alternativ B 

Kommunedelplan for Levanger sentrum som er under revidering.  

 Mulig nye boligfelt sørvest og vest for Høgberget (Nossum) – Alternativ A og B  

 Nytt boligfelt ved Geitingsvollen, i sørhellinga øst for Levangerelva – alle alternativer 

 Nytt planlagt boligfelt på Mule (nedlagt skole) – alternativ A  

 Mulig ny adkomstveg fra Bruborg til kryss ved Branes – alternativ A, B og D 

 

Verdal kommune 

Kommuneplanens arealdel: 

 Utvidelse av boligområde Leklemåsen – nærføring alternativ A, C og D  

Kommunedelplan Verdal by har vært på høring, er under sluttbehandling, og er forventet 

godkjent i løpet av 2017: 

 Utvidelse av forretning/industri sørover fra eksisterende område på Fætta  

 Ny adkomstveg til Verdal industripark fra kryss Vinne – alle alternativer 

 Skissert trase for kaltransport – alle alternativer  

 

Inderøy kommune 

Ingen spesielle utfordringer i forhold til kommuneplanens arealdel (med unntak av LNFR).  

Kommunedelplan Røra skal revideres i forbindelse med valg av ny lokalisering av E6: 

 Utvidelse av industriområde på Lensmyra kan komme i konflikt med tilførselsveg til 

kryss – alternativ A og D 

 Nytt boligområde ved barnehage/skole – nærføring ved alternativ B 

 

Steinkjer kommune 

Kommuneplanens arealdel: 

 Områder for spredt boligbygging i Vådalsgrenda – nærføring alternativ C og langs 

Lorvikvegen – alternativ B 

Kommunedelplan Sparbu og Mære: 

 Nytt industriområde øst for Sparbu sentrum – alternativ C 

 Nytt boligfelt øst for Sparbu sentrum – Hamremsåsen – mulig nærføring alternativ C 
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4.5 Planområde og influensområde 

Planområdet er fastsatt i Planprogram E6 Åsen nord – Mære, datert 20.4.2016.  

Planområdet er det området der det er lokalisert veglinjer, dvs. er de områdene som antas å 

kunne bli fysisk berørt av den planlagte utbyggingen, dvs. veg inklusive fyllinger og 

skjæringer, skuldre, sidearealer, bruer, tunneler, lokalveger og kryss samt anleggsveger, 

rigg- og deponiområder som er kjent på dette tidspunktet. Planområdet er definert i 

planprogrammet. 

Influensområdet er arealer utenfor planområdet som er det området der virkninger forventes 

å kunne opptre, dvs. kan bli påvirket av det planlagte tiltaket og/eller har en betydning for 

vurdering av verdi. Influensområde for vegtiltaket er definert med grunnlag i kart og 

befaringer. Det er vurdert hvilke funksjoner og utstrekning området har, og det at ulike 

befolkningsgrupper har ulik aksjonsradius. Påvirkning kan først og fremst knytte seg til 

barrierevirkning, endring av støyforholdene fra biltrafikken og et endret kjøremønster. 

Områder som er tatt med er arealer som kan påvirkes ved Ronglan, Alstadhaug, Moan, 

Verdal, Fleskhus og Mære. Influensområde er vist med ei stiplet linje utover Planens 

begrensning (planområde) på verdikart.  

Undersøkelsesområdet er planområdet inkludert influensområdet, og vil være det området 

som blir vurdert i det videre arbeidet.  

Undersøkelsesområdet strekker seg over ca. 50 km. Delområdene beskrives fra sør mot 

nord.  

 

4.6 Verdivurdering og registreringskategorier 

Det første steget i konsekvensutredningen er å beskrive og vurdere områdets innhold og 

verdi. Verdi fastsettes normalt med utgangspunkt i en regional målestokk.  

Beskrivelsen baserer seg på tilgjengelig bakgrunnsinformasjon fra eksisterende databaser og 

rapporter, planprogrammet, kommuneplaner, befaring, litteratur og innhentet informasjon 

fra kommunene. Planområdet er også befart med hensyn på verdivurdering for temaet. 

Eksisterende forhold og verdier er beskrevet og verdikart er utarbeidet.  

Kartlegging av undersøkelsesområdet utføres vanligvis i to steg: 

 Registrering og kartfesting  

 Inndeling i delområder basert på registreringskategori 

Registreringene er mer detaljerte innenfor planområdet enn innenfor de områdene som bare 

blir indirekte berørt (resten av influensområdet). 
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4.6.1 Registreringskategorier 

Delområdene kan deles inn i kategorier som vist i tabellen (V712): 

 

Registreringskategoriene danner utgangspunkt for å skille ut mindre og enhetlige 

delområder i influensområdet.  

 

4.6.2 Verdivurdering 

Undersøkelsesområdet er delt inn i enhetlige delområder som det skal gjøres verdivurdering 

av. Områdene er avgrenset geografisk med en avgrensning som er hensiktsmessig for å 

kunne sette enhetlige verdier og skille mellom de ulike alternativene. Delområdene er 

avgrenset og beskrevet som en helhet, og de har fremtredende kjennetegn som virker 

samlende på oppfatningen av området. Bruk og potensiale for bruk er knyttet til verdi. 

Utgangspunktet for verdivurderingen er at boligområder som er vanlige har middels verdi. 

Noen områder inneholder kvaliteter og bruksintensitet som tilsier at verdien økes, eller 

omvendt at området har blitt redusert i verdi. Det fremgår av beskrivelsen hva disse 

kvalitetene består i. 

Verdien som settes på delområder skal benyttes til å vurdere omfang og konsekvens. 
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Kriterier for vurdering av et enkelt områdes verdi er gjengitt i tabellen. 

Type område Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Boligområder Boligområde med stor 

grad av utflytting eller 

med reduserte 

kvaliteter, og/eller lav 

tetthet av boliger og 

få boliger. 

Vanlig boligområde. 

 

Boligområde med 

spesielle kvaliteter 

og/eller tette 

konsentrasjoner av 

boliger. 

 

Øvrige bebygde 

områder 

Ingen skoler, 

barnehager, lite 

fritidstilbud og 

uteområder for barn, 

unge og/eller voksen 

og/eller lav 

bruksintensitet. 

Fritidstilbud/uteområder 

der en del barn, unge 

og/ eller voksne 

oppholder seg og/eller 

middels bruksintensitet. 

Grunnskoler/barnehager/ 

fritidstilbud/uteområder 

der mange barn, unge 

og/eller voksne 

oppholder seg og/eller 

svært stor 

bruksintensitet. 

Offentlige/felles 

møtesteder og 

andre uteområder 

(plasser, parker, 

løkker m.m.) 

Uteområder som er 

lite brukt. 

Områder med få eller 

ingen 

opplevelseskvaliteter 

/er lite egnet til bruk 

og opphold. 

Uteområder som brukes. 

Områder med 

opplevelseskvaliteter 

/som er egnet til bruk og 

opphold. 

Områder som har, og 

kan ha betydning for 

barns, unges og/eller 

voksnes fysiske 

utfoldelse og opphold. 

Uteområder som brukes 

ofte/av mange. 

Viktige områder for 

barns, unges og/eller 

voksnes fysiske utfoldelse 

og opphold. 

Friluftsområder Områder som er 

mindre brukt og 

mindre egnet til 

friluftsliv og 

rekreasjon. 

Områder med få eller 

ingen 

opplevelseskvaliteter. 

Områder som brukes til 

friluftsliv og rekreasjon. 

Områder med 

opplevelseskvaliteter 

/ som er egnet til 

friluftsliv og rekreasjon. 

Områder som har, og 

kan ha betydning for 

barns, unges og/eller 

voksnes friluftsliv og 

rekreasjon. 

Områder som brukes 

ofte/ av mange 

Områder som er en del av 

sammenhengende 

grøntområder. 

Områder som er 

attraktive nasjonalt og 

internasjonalt og som i 

stor grad tilbyr stillhet og 

naturopplevelse. 

Veg- og stinett for 

gående og 

syklende 

Veg- og stinett som 

er lite brukt, og/eller 

som mange føler 

ubehag og utrygghet 

ved å ferdes langs. 

Ferdselslinjer med 

flere barrierer og/eller 

som oppleves som 

omveger og dermed 

er lite brukt. 

Veg- og stinett som 

brukes 

Ferdselslinjer til sentrale 

målpunkter. 

Sentrale ferdselslinjer 

som er svært mye brukt. 

Hovedferdselslinjer til 

sentrale målpunkter 

Ferdselslinjer som er en 

del av sammenhengende 

ruter spesielt tilrettelagt 

for gående og syklende. 

Identitetsskapende 

områder/elementer 

Områder/elementer 

som ikke er viktige for 

stedets identitet (få 

Områder/elementer som 

kan være viktig for 

stedets identitet (noen, 

Områder/elementer som 

definerer stedets identitet 

(mange knytter dette 
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knytter dette 

området/elementet til 

stedets identitet). 

men ikke mange, knytter 

dette området/ 

elementet til stedets 

identitet). 

området/ elementet til 

stedets identitet). 

Tabell 6-10 i håndbok V712; Kriterier for verdisetting nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Verdivurderingsskalaen er inndelt i en tredelt skala som vist under: 

 

Liten           Middels      Stor 

|----------------|----------------|----------------| 
▲ 

 

For hver områdetype er det angitt kriterier for liten, middels og stor verdi. Ved vurdering av 

verdi er kriteriene benyttet. 

Sjøområder som Holsandbukta, Ørin og Koabjørga er gitt stor verdi. Disse har høy 

bruksverdi og har god tilrettelegging for alle brukergrupper.  

Tettstedene/byområdene er gitt middels til stor verdi. De har til dels mange boliger, skole, 

barnehager og sentrumsfunksjoner. Bruksintensitet er også vurdert. 

Jordbruks- og utmarksområder mellom tettsteder og byer er gitt liten verdi. Bruken er 

forholdsvis liten, og det er ikke spesielle verdier for dette temaet selv om områdene brukes 

noe til turgåing og jakt. 

 

Delområder Innenfor plan- og influensområdet er inndelt etter registreringskategoriene. 

Delområdene beskrives fra sør mot nord. 
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5 DAGENS SITUASJON 

Tiltaket går gjennom fire kommuner. Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.  

Undersøkelsesområdet har i hovedsak spredt bebyggelse der E6 går igjennom. E6 passerer 

nær inntil tettsteder og byer som Skogn, Levanger og Verdal, Røra og Sparbu. 

Tilgjengeligheten mellom gårdsbebyggelse, eneboliger, boligfelt, tettsted og bysentrum 

innenfor planområdet bindes sammen av E6 og lokalveger, og sammen er de med å påvirke 

bruken av områdene. 

E6 er også en markert barriere på store deler av strekningen, og særlig der den krysser nært 

inntil byer og tettsteder. Dette gjelder blant annet Verdal der den vanskeliggjør kontakten 

mot sjøen, og det samme gjelder på Skogn og Nossumhyllan. E6 er også en markert barriere 

gjennom tettstedene Røra og Sparbu. 

Friluftslivet i området er knyttet til steder som ligger et stykke unna E6 korridoren, og vil 

ikke bli berørt av tiltaket. Flere steder oppleves i dag E6 som en barriere mot 

friluftsområdene fra boligområder/tettsteder. Gang- og sykkelvegnett mangler også på deler 

av strekningen. 

 

5.1 Delstrekning Åsen nord - Mule 

5.1.1 Befolkning og næringsliv i området 

Levanger kommune har 19.857 innbyggere pr. 01.10.16 (Kilde: Statistisk sentralbyrå SBB). 

Kommunen har hatt en jevn vekst i folketallet de siste 40 årene, og i tiårsperioden 2003–13 

med en økning på 7,8 prosent. Det er ganske tett bosetning i de flate, gode 

jordbruksbygdene. Tettstedet og administrasjonssenteret er Levanger (9637 innbyggere 

2015), bystatus, ligger nord i kommunen. Levanger er en betydelig skoleby. Tettstedene 

Skogn (1989 innbyggere) og Mule (247 innbyggere), ligger innenfor undersøkelsesområdet.  

Kommunen omfatter et av de beste jordbruksdistrikter i Trøndelag der kornproduksjon er 

viktigst. Levanger har en stor og variert industri. Den største bedriften har Norske Skog med 

landets største avispapirfabrikk på Fiborgtangen nær Skogn. Levanger har 11 kommunale 

grunnskoler med omkring 2300 elever (2013) fordelt på seks barneskoler, én ungdomsskole 

og fire kombinerte skoler. De fleste skolene er organisert i oppvekstsentre sammen med 

kommunale barnehager i området. I Levanger ligger også Skogn folkehøgskole.  

 

5.1.2 Tettsteder og boligområder 

Type (boliger, hytter, heldøgnsinstitusjoner o.l.), tetthet, boligenes uteplasser, fellesområder for 

opphold, rekreasjon, opplevelse og lek mellom husene 

Skogn sentrum er et tettsted med skole, barnehage. Jernbanestasjon med togstopp og buss.  

I Skogn tettsted er de viktigste nærmiljøfunksjonene knyttet til boliger, skole, barnehage, 

idrettsanlegg, forretninger og servicefunksjoner. Boliger ligger tett inntil Skogn sentrum slik 

http://skognfhs.no/b/
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at det er korte avstander. Holåstoppen er et rekreasjonsområde nær sentrum. I dag ligger 

jernbanen som en barriere gjennom sentrum, og biltrafikk og gang- og sykkeltrafikk krysser 

i plan over jernbanespor. Fra Skogn tettsted er det forbindelse under dagens E6 ned til 

strandsone. Der ligger badeplass og småbåthavn, samt videre forbindelse på lokalvegnett.  

På Nossumhyllan ligger boliger hovedsakelig på vestsiden av dagens E6 med utsikt ned mot 

Eidsbotn.  

 

På Moan ved Levanger er det stort boligfelt på åsen på motsatt side av E6, Nordbergåsen 

med Høgberget og Momarka. Forsamlingshus ligger også her. Det er også bygget nye 

boliger langs Eidsbotn. Det er god kryssing over E6 i dag. Levanger sentrum har 

sentrumsfunksjoner der også jernbanestasjon og skysstasjon ligger.  

 

5.1.3 Øvrige bebygde områder  

a) Type bygninger der mange oppholder seg store deler av dagen (skoler, barnehager, arbeidsplasser, 

o.l.) aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, opplevelseskvaliteter og bruksintensitet 

b) Type bygninger med publikumsorienterte aktiviteter (kulturinstitusjoner, butikker og servicetilbud, 

knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår), aktivitet, brukergrupper, 

beliggenhet, opplevelseskvaliteter og bruksintensitet. 

Skoler og barnehager 

Flere skolekretsene i Levanger vil være innenfor undersøkelsesområde.  Det er skolekretsen 

til Skogn barne- og ungdomsskole, Frol oppvekstsenter og Halsan skole som krysses av 

dagens E6. Ekne og Nesheim har grense i dagens E6. På Moan ligger Levanger videregående 

skole sammen med idrettspark inn mot Levangersundet. 

Halsan skole ligger på høyden nordøst for Høgberget, og inngår i undersøkelsesområdet. 

Skogn har flere barnehager som ligger nær tettstedet og innenfor influensområdet til ny E6: 

Purktrøa ligger i sør, Hompetitten og Skogn familiebarnehage nær sentrum og Kårstua nord 

for sentrum. 

Levanger har Høgberget, Momarka, Hegle (Okkenhaug) og Heirsaunet barnehager på østside 

av dagens E6. Austvoll gårdsbarnehage sør for Mule ligger vest for dagens E6.  Disse og 

resten av barnehagene ligger utenfor undersøkelsesområdet til ny E6, dvs. to ligger på åsen 

med tunnelalternativer, men disse vil ikke komme direkte inn under undersøkelsesområdet. 

Arbeidsplasser 

Skogn sentrum har detaljhandel/butikker, utsalg, varelager, mm. 

Gråmyra har næringsvirksomhet som bensinstasjoner, kro, utsalg, verksted, varelager, mm. 

Dette er et attraktivt område med nærhet til E6, og korte avstander til Innherredsbyene. 

Moan-området har stor utbygging. Her ligger Magneten kjøpesenter, flere forretninger og 

store butikker. Spisesteder, bensinstasjon og camping ligger også her. Beliggenheten gjør at 

de fleste kundene kommer hit i bil. Dagens kryssplassering er gunstig for området, og det er 

lett tilgjengelig med gode gang- og sykkelforbindelser over E6 ved Moan. 
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5.1.4 Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder  

Type (plasser, torg, parker, løkker med mer), aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske forhold, 

opplevelseskvaliteter og bruksintensitet 

Skogn har møteplasser i sentrum. Idrettsplass med fotballbaner ligger øst fro jernbane i 

sentrum. Holsandbukta med småbåthavn og badeplass gir opplevelser på sommeren. Det 

ligger også ei fotballøkke ved avkjøring til Norske Skog i sør. Holåstoppen er et lokalt turmål 

som er lett tilgjengelig for mange, og har tilrettelegging for alle brukergrupper. 

På Nossumhyllan ligger travbane. Travbanen inngår i undersøkelsesområdet. 

Moan-området har strandsone som er fint opparbeidet med oppholdsplasser. Moan 

fritidspark/-idrettspark ligger inn mot Sundet med badeplass, fotballbaner, friidrettsbaner 

og tennis. Området inngår i undersøkelsesområdet. 

På Nordbergåsen øst for Moan ligger Momarka balløkke, forsamlingshus og barnehage.  

 

5.1.5 Veg- og stinett for gående og syklende 

Type/funksjon (type gate, stier, snarveger, gang- og sykkelveg, skoleveg m.m.), målpunkter, 

bruksintensitet/ trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/ utrygghet for 

brukerne, betydning som innfallsport til turområder, opplevelseskvaliteter. 

E6 går gjennom hele planområdet. Det er ekspressbuss på strekningen, og bussrute Namsos 

– Steinkjer – Levanger (- Trondheim) med busstopp i byene og tettstedene. Det er også en 

del lokalruter med holdeplasser på lokalvegnettet. 

Trønderbanen/Nordlandsbanen går gjennom planområdet eller i influensområdet. Det er 

jernbanestasjoner på Åsen i sør (utenfor planområdet), Ronglan (nedlagt), Skogn tettsted, 

Levanger sentrum, og Røstad (Levanger) som begge er utenfor planområdet.  

Gang- og sykkelvegnett 

Nasjonalt gang- og sykkelvegnett Trondheim – Steinkjer og videre nordover går gjennom 

planområdet (Innherredsruta). Dette er en del av det daglige vegnettet for både 

arbeidssykling og skoleveg. Dette har relativt gode kryssinger av E6 med bruer og 

underganger.  

Lokalveger benyttes som gang- og sykkelveg fra Ronglan til Skogn og Gråmyra. Fra Gråmyra 

har dagens E6 gang- og sykkelveg på hele strekningen fra Gråmyra til Moan. Denne er mye 

brukt av syklister og som turveg. Magneten kjøpesenter og Levanger sentrum er naturlig 

mål. Her er også kryssingene av E6 via underganger.  

På strekningen fra Moan til Mule har E6 en høyere standard med høy hastighet, og alle 

kryssinger er planskilte. E6 har ingen kontakt med lokalsamfunnet på denne strekningen. 

Gang- og sykkelveg på denne strekningen er via Levanger by. 
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Tettstedsavgrensninger vises med grå farge (iflg. SBB og kart fra NIBIO). Krysningspunkt av dagens E6 

for gang- og sykkeltrafikk er vist med røde piler. 

Det er grønnkorridorer i området, som langs Levangerelva og hele strandkanten langs 

Trondheimsfjorden. Disse er viktige tur- og oppholdsområder. 

Levanger kommune har sykkelturer for opplevelse som berøres av undersøkelsesområdet. 

Dette er rundturer for lokalbefolkning, familier og turister. De har ruter som inngår i 

Sykkelkarusellen, som består av ulike ritt. Karusellen er et lavterskeltilbud som passer for 

alle. Disse rundene krysser undersøkelsesområdet via lokale veger i dag, og er også 

populære sykkelrunder som rekreasjon. 

Sykkeltur fra Skogn og sørover mot Ekne, Falstadskogen og Våttåberget er en populær 

runde. Likedan er en rundtur rundt Eidsbotn på Levanger en lett tilgjengelig runde for 

mange. 
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Kart over turer nær undersøkelsesområdet Ronglan - Mule. Kilde: 

http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/ 

 

Sykkelløpet Tour de Tomtvatnet er et stort sykkelløp som går innenfor 

undersøkelsesområdet, men kryssinger av dagens E6 skjer via lokalvegnett. Kilde: 

http://tourdetomtvatnet.no/sykkel/loypeprofil/ 

 

St. Olavsloppet, som er en landevegsstafett, passerer også gjennom planområdet hver 

sommer. Kilde: http://www.st-olavsloppet.com/wp-

content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg 

 

5.1.6 Identitetsskapende områder/elementer 

Type område/element, beskrivelse av områdets/elementets symbolverdi og identitetsskapende 

karakter, hvor mange som kjenner til området/elementet, og hvem området har betydning for. 

Alstadhaug kirke er et spesielt element i opplevelsen av kulturlandskapet i dette delområdet. 

Området er et mål for turer i området. Dette området er tatt med i undersøkelsesområdet. 

Næringsområdet Gråmyra gir et noe skjemmende inntrykk ved E6 da det er preget av 

næringsbygg og stor flater med lite vegetasjon. Området er bilbasert, men bensinstasjonene 

og kro/gatekjøkken er mål for lokalbefolkning også. 

Magneten kjøpesenter på Moan er en møteplass for både lokalbefolkning og 

langveisfarende. Uteområdet er satt i stand mot Eidsbotn, og benyttes både på dag- og 

kveldstid. 

 

http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/
http://tourdetomtvatnet.no/sykkel/loypeprofil/
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
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5.1.7 Friluftslivsområder:  

Områdetype, størrelse, aktivitet (tilrettelegging, egnethet), brukergrupper (lokale/regionale/nasjonale), 

beliggenhet, sti- og løypenett, små uregulerte/ ubebygde områder som er viktig del av en 

grønnstruktur, opplevelseskvaliteter (natur/kultur/landskap/symbolverdi) og bruksintensitet. 

Det er flere statlig sikrede friluftsområder og friluftsområder med regional og lokal 

bruksverdi i undersøkelsesområdet (www.gint.no) som er viktige for friluftsliv i 

undersøkelsesområdet. 

Strekningen Åsen nord – Mule: 

Statlig sikrede områder nærheten av eller i influensområdet: 

Områder merket med grønt er områder innenfor undersøkelsesområdet, og som gis 

verdivurdering. 
 

Sted Bruksområde Bruksverdi 

Falstadskogen, Levanger Turområde, opplevelse Regionalt 

Falstadberget, Levanger Turområde Lokal verdi 

 

Friluftsområder med regional og lokal bruksverdi i influensområdet: 

Sted Bruksområde Bruksverdi 

Høgåsen (Ronglan), Levanger Turområde, ski Lokal verdi 

Nesmarka (Ronglan), Levanger Fotballplass Lokal verdi 

Holåsen, (Skogn), Levanger Kulturattraksjon Lokal verdi 

Holsandbukta, Skogn Badeplass Lokal verdi 

Halsstein, Levanger Kulturattraksjon Lokal verdi 

 

Halssteinen ved Moan i Levanger er en bygdeborg nær boligområder, barnehager og Halsan 

skole. Denne er mye brukt som turmål. Lokal verdi. 

 

http://www.gint.no/
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Holsandbukta med badeplass og småbåthavn Skogn. Kilde: Norkart. 

Badeplass og småbåthavn i Holsandbukta ved Skogn er mye brukt. Det er god forbindelse dit 

i dag, men det ligger nær E6 og er lite skjermet i dag. For båtfolket som skal ut på fjorden, 

har beliggenheten nær E6 mindre betydning, men for lokal bruk så er området er støyutsatt. 

Badeplass har lokal verdi. 

Holsandbukta med kai er et turmål i seg selv, samt at det er forbindelse langs lokalveg mot 

Hotterbukta, Ekne, Falstadskogen, Våttåberget og andre turmål. Det er også forbindelse via 

veg/sti nordover mot Alstadhaugområdet. 
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Blå viser statlig sikrede friluftsområder. Grønt er de lokale og regionale områdene fra Åsen nord 

(Ronglan) til Mule. Kart fra gint.no 2016) 

 

Levanger kommune har kartlagt og verdisatt friluftsområder i kommunen. Dette er ute på 

høring våren 2017. Områdene som er kartlagt omfatter hele kommunen, og de som er 

lokalisert innenfor undersøkelsesområdet er stort sett omtalt i denne rapporten. 

 

Høringsutgavene for friluftskartlegging i Levanger: 

http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Levanger---

horing/ 

  

http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Levanger---horing/
http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Levanger---horing/
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5.2 Oppsummering av delområder med verdi 

Undersøkelsesområdet dekker et stort område.  

Det er tett bosetting i tettsteder og byer, og mellom disse er det spredt bebyggelse uten 

områder med verdifulle regionale eller nasjonale verdier. Mindre områder og elementer med 

en viss verdi er avmerket på kartet som egne delområder. Områder med liten betydning for 

nærmiljø og friluftsliv generelt er gitt liten verdi. 

Delområdene er nummerert fra NF1 – NF19.  

Delområdene er vist med verdi på temakartet etter tabell.  

 

5.2.1 Delområder på delstrekningen Åsen nord - Mule  

Delstrekning Skogn: Egenskaper/kvaliteter Verdi 
Delområde NF1:   

Området Ronglan – Skogn 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til 

tur og friluftsaktiviteter. Området har gode 

forbindelser og krysningsmuligheter av E6 

via lokalveger i dag. 

   

       ▲ 

 

Delområde NF2:  

Høgåsen (Ronglan) 

Turområde og skiløyper som er viktig 

lokalt. Parkering nær E6 via undergang. 
  

             ▲ 

Delområde NF3:   

Nesmarka (Ronglan) 

Fotballplass med lokal bruk. Ligger nær E6 i 

dag og er støyutsatt. 
  

       ▲ 

Delområde NF4:    

Tettstedet Skogn 

Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. 

Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle 

befolkningsgrupper.  

 

                         ▲ 

Delområde NF5: Skogn, 

skoleområde og idrettsanlegg 

Skole og uteområde. Idrettsanlegg som 

benyttes av skole og på fritiden. Mye bruk. 
   

                                 ▲ 

Delområde NF6:   

Holsandbukta 

Badeplass og småbåthavn i Holsandbukta 

har høy bruksverdi og har god 

tilrettelegging for alle brukergrupper. Lett 

tilgjengelig. Lokal verdi. Ligger nær E6 og 

er støyutsatt.  

   

                                 ▲ 

Delområde NF7: 

Holåstoppen 

Turområde når boligområder og tettsted. 

Tilrettelagt for alle funksjonsgrupper. Kort 

avstand for mange brukere. Mye bruk. 
  

                               ▲ 

 

Delområde NF8:   

Hotterbukta - Fiborgtangen 

 

Turforbindelse mellom Skogn tettsted via 

Fiborgtangen til Ekne, Falstadskogen, 

Våttåberget, o.a. Lokal bruk. 
  

                   ▲    

Delområde NF9:   

Området Skogn – Gråmyra 

 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til 

tur og friluftsaktiviteter. Flott utsikt. 

Området har gode forbindelser og 

     

         ▲ 
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krysningsmuligheter av E6 via lokalveger i 

dag.  

Delområde NF10:  

Gråmyra 

Næringsområde nær E6 med bilbaserte 

tilbud, men bensinstasjoner og spiseplasser 

er også mål for lokalbefolkning. Støyutsatt 

område. 

  

   ▲ 

Delområde NF11:   

Alstadhaug kirke med omegn 

Kirken har en viktig funksjon i nærmiljøet, 

både for kirkelige aktiviteter og konserter. 

Turmål for både lokale turer og for 

reisende, kulturell interesse og utsikt. 

Identitetsskapende område 

   

                    ▲ 

Delområde NF12:  

Området Gråmyra – 

Nossumhyllan 

 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til 

tur og friluftsaktiviteter. Arbeidssykling 

forekommer også her. Området har gode 

forbindelser med gang- og sykkelveg og 

lokalveger, samt gode krysningsmuligheter 

av E6 i dag. 

  

      ▲ 

 

 
Kart viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekningen Skogn. Inndeling i delområder er vist. 

Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi.  

Områder mellom viktigere delområder i planområdet er generelle områder med spredt bebyggelse og 

lite bruk. De er gitt liten verdi. 
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Delstrekning Levanger:   
Delområde NF13:  

Boligfelt Nossumhyllan 

Boligområde med nærmiljøfunksjoner. 

Nærhet til Eidsbotn. Nærhet til Moan og 

tilbud der. Ligger nær E6 i dag og er 

støyutsatt. 

 

                  ▲ 

Delområde NF14:  

Nordbergåsen boligfelt 

Stort og trygt boligområde nær Moan og 

Levanger by. Oppholdsareal med 

forsamlingshus og fotballplass, nærmiljø til 

mange boliger og barnehage.  

   

                           ▲ 

 

Delområde NF15:  

Halsstein bygdeborg 

Bygdeborg med lokal verdi. Kulturattraksjon 

og turmål. 

 
 

           ▲ 

Delområde NF16:  

Halsan skoleområde  

Skoleområde med utearealer og 

nærmiljøfunksjoner.  
  

                               ▲ 

Delområde NF17:   

Moan med Magneten  

Forretnings- og næringsareal med 

publikumsrettet handel og aktiviteter. 

Nærhet til videregående skole og fritids-

/idrettspark. Ligger nær E6 i dag og 

utearealer er støyutsatt. Stor brukergruppe 

både lokalt og regionalt. 

  

                   ▲ 

Delområde NF18: 

Område Moan – Mule 

 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men er i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Spredt bebyggelse. 

Området har få forbindelser for gang- og 

sykkeltrafikk.  

   

       ▲ 

Delområde NF19: Levangerelva Grønnkorridor langs elva. Tursti og mulig 

for kanopadling i nedre del. 

Sammenhengende sti mellom Levanger 

sentrum og til klosterruiner på Munkeby. 

(korte strekninger mangler, men er under 

snarlig opparbeidelse). 

 

   

                           ▲ 

 



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

45 

 

Kart viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekningen Levanger. Inndeling i delområder er 

vist. Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi. Områder mellom viktigere 

delområder i planområdet er generelle områder med spredt bebyggelse og lite bruk. De er gitt liten 

verdi. 
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5.3 Delstrekning Mule – Mære 

5.3.1 Befolkning og næringsliv i området 

Levanger kommune berøres også her ved Mule - Rinnelva, og er beskrevet på første 

delstrekning Åsen nord – Mule. 

Verdal kommune har 14 886 innbyggere (Kilde SBB pr. 30.06.2016). Verdal har hatt 

befolkningsvekst siden siste krig, særlig i 1970-årene. I tiårsperioden 1996–2006 økte 

kommunens folketall med 1,1 %, det samme som i fylket som helhet. I tiårsperioden 2005–

2015 økte folketallet med 7,2 %. 

Tettstedet og administrasjonssenteret Verdalsøra med 8097 innbyggere (kilde SBB 2015) 

ligger ved Verdalselvas utløp. På Verdalsøra er det meste av kommunens forretnings- og 

servicevirksomhet samlet. Verdal er en av de største jordbrukskommunene i fylket med ca. 

440 bruk over 50 daa (1999), og har store skogarealer.  Verdalsøra har en moderne havn 

som kan ta imot båter på opptil 15 000 tonn. Her ligger også Verdal Industripark mede 

Kværner Verdal (eiet av Kværner ASA), som blant annet produserer oljerigger, en fabrikk for 

produksjon av betongelementer og en metallkonstruksjonsbedrift. Verdal Industripark alene 

omfattet 165 bedrifter med til sammen 3100 ansatte i 2014.  

 
Foto viser Verdal tettsted sin beliggenhet og utstrekning med industripark på Ørin. Kilde. Innherred 

samkommune. Kilde. Verdal kommune 

Inderøy kommune har gammel og jevnt fordelt bosetning med 6716 innbyggere (kilde: SBB, 

2011) med flest på Straumen, som også er administrasjonssenteret med 1591 innbyggere i 

2015. I undersøkelsesområdet ligger tettstedene Hylla (390 innbyggere) og Røra (430 

innbyggere) med butikker, industri og Røra skole, Innbyggertallet i kommunen gikk i 

tiårsperioden 2003-2013 tilbake 1,1 % (Inderøy og Mosvik sett under ett). 

https://snl.no/Kv%C3%A6rner_ASA
https://snl.no/Hylla
https://snl.no/R%25C3%25B8ra%252Ftettsted
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Jordbruket er en viktig næring i kommunen, og Inderøy er en av Nord-Trøndelags beste 

jordbruksbygder med variert produksjon. Dette gir en omfattende næringsmiddelindustri 

som er basert på lokale råvarer, bl.a. med kjøttforedlingsbedrifter, konservesfabrikker for 

frukt og bær samt potetindustri, samt reiselivsbedrifter. Ca. 50 % er pendlere ut av 

kommunen. 

Steinkjer kommune et stabilt folketall med 21781 innbyggere i 2015 (Kilde: SBB). I 

tiårsperioden 2003–13 økte folketallet med 4,8 prosent.  

Jordbruksområdene har en relativt tett bosetning. Ved utløpet av Steinkjerelva ligger 

administrasjonssenteret Steinkjer, med 11980 innbyggere (2012), bystatus. Mindre 

tettsteder innenfor undersøkelsesområdet er Sparbu (594 innbyggere i 2015) og Mære (454 

innbyggere i 2015) (kilde SBB). Steinkjer har fylkesadministrasjonen og en rekke 

fylkesinstitusjoner for Nord-Trøndelag. I Steinkjer ligger Høgskolen i Nord-Trøndelag og 

videregående skole. 

Steinkjer er en betydelig handelsby og har sentrumsfunksjoner med forretninger og 

kontorer, hoteller og jernbanestasjon. Industrien er i stor grad basert på produkter fra 

jordbruk og skogbruk, samt næringsmiddelindustri og trevareindustri. Steinkjer er en av 

landets største jord- og skogbrukskommuner med mange store bruk og særlig stor 

produksjon av korn og melk  

 

I hele undersøkelsesområdet skjer det en intern sentralisering som medfører at 

kommunesenter og enkelte grendesenter vokser på bekostning av de mer spredtbygde 

delene av kommunene.  

 

5.3.2 Byer, tettsteder og boligområder 

Type (boliger, hytter, heldøgnsinstitusjoner o.l.), tetthet, boligenes uteplasser, fellesområder for 

opphold, rekreasjon, opplevelse og lek mellom husene 

Mule tettsted har næringsarealer, boliger og barnehage, og det er forsamlingshus der. 

Boliger er lokalisert spredt både langs E6 og langs fv. 134 og i kanten mot åsene rundt.  

Ved Vinne ligger boligbebyggelse øst for E6 og Jernbane, og blir utenfor influensområdet. 

Det er kro, bensinstasjon og LPG-stasjon på Vinne. Trønderbanen stopper på Bergsgrav.  

Verdal by ligger inntil E6. Bebyggelse ligger nær E6. Ingen skoler i området, men det ligger 

en barnehage bak næringsbebyggelse nord for Hamnekrysset. Alle byfunksjoner ligger øst 

for dagens E6. På vestsida ligger næringsarealer. Friluftslivsområder ligger også vest for E6. 

Nord for Verdalselva liger boligfeltet Nordbergsveet/Ydseelva. Her er det god forbindelse til 

Verdal sentrum og til skoleområder. Det er lett tilgjengelig fra øst, men har ikke forbindelse 

mot E6. Tursti til Nordberghaugen. 

Ved Fleskhus ligger boliger øst for dagens kryss. Det er også boligbebyggelse på Trones, 

vest for E6. Gården Fleskhus Lille ligger utsatt til nær både jernbane og E6.  

https://snl.no/frukt
http://snl.no/Steinkjer/tettstedet
https://snl.no/Sparbu%2Ftettsted
https://snl.no/M%C3%A6re
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Røra er et tettsted ved E6. Bebyggelsen på Hylla nede ved sjøen, hører også til Røra. E6 deler 

tettstedet i to med boliger på begge sider av E6, og E6 er en markert barriere gjennom 

tettstedet i dag. 

På Røra ligger skole, barnehage, forsamlingshus og idrettsanlegg samlet på sørside av fv. 

755 ved Lensmyra, vest for E6. Boliger ligger hovedsakelig på østsida av E6 og på Hylla. 

Jernbanestasjon ligger i sentrum på østside av E6. Toget og busser stopper her.  

 
Røra tettsted, sett fra sør, med Røra Fabrikker i front. Skoleområde midt i bildet. Foto: Dronebilde 

Statens Vegvesen 2016. 

I Steinkjer kommune ligger tettstedet Sparbu som har bensinstasjoner, næringsarealer, 

togstasjon, barnehage og boliger. De er et kompakt sentrum med boliger i sentrum og på 

åsen øst for E6. E6 er en markert barriere gjennom tettstedet i dag. Boliger nær E6 er støy- 

og støvutsatt. Bussholdeplasser ligger langs E6 og ved jernbanestasjon. 

 

På Sparbu er det prosjektert fire eneboliger og en firemannsbolig i Myravegen; Grandetunet 

boligområde. Hamremsåsen boligfelt er regulert. Haugtun boligfelt er regulert med 10 

boenheter. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hylla
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Sparbu sentrum med boliger nær jernbane, i sentrum og på åsen øst for E6.  

Mære er en del av Sparbu men det er ikke sammenhengende bebyggelse. Barneskolen ligger 

på Mære. Mære er også et lite tettsted med butikk, helsesenter, barnehage, skole og 

idrettsanlegg. 

 

5.3.3 Øvrige bebygde områder  

a) Type bygninger der mange oppholder seg store deler av dagen (skoler, barnehager, arbeidsplasser, 

o.l.) aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, opplevelseskvaliteter og bruksintensitet 

b) Type bygninger med publikumsorienterte aktiviteter (kulturinstitusjoner, butikker og servicetilbud, 

knutepunkter, funksjonsblandede områder der også boliger inngår), aktivitet, brukergrupper, 

beliggenhet, opplevelseskvaliteter og bruksintensitet 

Skoler, barnehager og eldresenter 

På Mule er skolen nedlagt, og inngår nå til Frol skolekrets. På Mule ligger barnehagen Mule 

gård nær dagens kryss. Resten av barnehagene ligger utenfor influensområdet til ny E6.   

I Verdal krysses E6 skolekretsene til Verdalsøra ungdomsskole, Vinne skole og Ørmelen 

skole. Fleskhus hører til Verdalsøra barneskole. Ørmelen eldresenter ligger øst for E6. 

I Inderøy ligger skole, barnehage, forsamlingshus og idrettsanlegg samlet innenfor grensen 

av Røra tettsted på sørside av fv. 755 ved Lensmyra. 

Hamremsåsen 

    boligfelt 
Grandetunet 

Jernbanestasjon 

Haugtun 
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Røra skole, Røra barnehage og Røra fotballbane ligger samlet øst for dagens E6 på Røra. 

På Sparbu ligger Haugtussa barnehage øst for E6 utenfor undersøkelsesområdet.  

Steinkjer har Mære skolekrets med Mære skole lokalisert øst for Mærekrysset på E6. 

Idrettshall og kunstgressbane/stadion ligger på samme plass. Skoleveg fra Sparbu går langs 

lokalvegen på østsiden. Tufbakken barnehage ligger inntil E6 på Mære. Mære 

gårdsbarnehage ligger på landbruksskolen vest for E6 og jernbane. Hamrum eldresenter 

ligger mellom Sparbu og Mære innenfor undersøkelsesområdet. Øst fro Sparbu, utenfor 

undersøkelsesområdet, ligger Betania som består av sykehjem og omsorgsboliger pr. 2017. 

Det har også vært asylmottak fram til i dag, men er nå nedlagt.  

Publikumsorienterte virksomheter og arbeidsplasser 

På Mule ligger traktorforhandler, verksted og Ytterøykylling nær E6 og jernbane. I Mulelia 

ligger gjenbrukstorg/bruktbutikk med mye trafikk med avfallsbiler og besøkende.  

På Rinnleiret ligger bl.a. verksted, dyreklinikk og bilforretning nær dagens E6. 

Fra Vinne til Verdalselva ligger mange bedrifter og arbeidsplasser på begge sider av E6, men 

spesielt på vestsiden av E6. Campingplass Soria Moria ligger på Fætten. Verdal fengsel ligger 

nær E6 på østsida sør for Verdalselva. 

Butikk, kro og bensinstasjon ligger ved Hylla mot fjorden. Beliggenheten gjør at de fleste 

kundene kommer i bil hit. Røra fabrikker (syltetøy, juice, mm), ligger mellom sentrum og 

Hylla. I sentrum er det bruktbutikk og jernbanestasjon. Røra miljøtorg og renovasjon ligger 

mellom Hylla og Røra fabrikker. 

Campingplass med badeplass ligger på Koa. Det er opparbeidet sti langs fjorden til hylla. 
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To bensinstasjoner, kro, solstudio og utsalg ligger i Sparbu sentrum. Forsamlingshuset 

Åsheim ligger langs E6 midt i Sparbusentrum. Jernbanestasjonen ligger på Sparbu. 

Dagligvarebutikk ligger på Mære. Mære legekontor ligger nær E6. 

 

5.3.4 Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder (plasser, parker, løkker 

m.m.) 

Type (plasser, torg, parker, løkker med mer), aktivitet, brukergrupper, beliggenhet, klimatiske forhold, 

opplevelseskvaliteter og bruksintensitet 

På Rinnleiret ligger Rinnleiret gamle militærleir, og er den eldste bevarte kavalerileiren i hele 

Europa, med bygninger fra slutten av attenhundretallet.  

På Rinnleiret mot E6 er det enkel oppstillingsplass for bobiler i kort avstand fra E6, skiltet. 

Her er det ca. 60 oppstillingsplasser med strøm. Her finnes tømmestasjon, dusjfasiliteter, 

avfallshåndtering, mm. 

 
Rinnleiret kavalerileir gir identitet, og er et turmål. Foto: Dronebilde, Statens Vegvesen 2016. 

Mule har ballbinge og grusbane.  

Golfbane på Trones, vest for Fleskhus, har regional betydning. 

På Røra ligger kirka på høyden øst for dagens E6.  

Mellom Sparbu og Mære ligger et friområde med paintballbane nær E6. Det er ikke gang- og 

sykkelforbindelse dit. 

Mære kirke her ligger på en markert høyde vest for E6, og gir en viktig identitet til området. 

Det er et turmål også. 

http://bobilplassen.no/levanger-rinnleiret-nord-trondelag/
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5.3.5 Veg- og stinett for gående og syklende 

Type/funksjon (type gate, stier, snarveger, gang- og sykkelveg, skoleveg m.m.), målpunkter, bruks 

intensitet/ trafikkomfang, framkommelighet, hindre og barrierer, ubehag/ utrygghet for brukerne, 

betydning som innfallsport til turområder, opplevelseskvaliteter 

E6 går gjennom hele planområdet. Fra Vinne i Verdal er det forbindelse østover til Sverige via 

fv. 72. Kryssinger av E6 skjer både ved planskilte og ikke planskiltekrysninger. 

Trønderbanen/Nordlandsbanen går gjennom planområdet eller i influensområdet, stort sett 

parallelt med E6 som er transportåre gjennom området. Det er jernbanestasjoner på 

Bergsgrav (holdeplass, Vinne), Verdal sentrum, Røra, Sparbu og i Steinkjer by i nord (utenfor 

planområdet).  

Det er ekspressbuss på strekningen, og bussrute Namsos – Steinkjer – Levanger  

(-Trondheim) med busstopp i byene og tettstedene. Det er også en del lokalruter. 

Gang- og sykkelvegnett 

Nasjonalt gang- og sykkelvegnett Trondheim – Steinkjer og videre nordover går gjennom 

planområdet. Dette er en del av det daglige vegnettet for både arbeidssykling og skoleveg. 

Det er varierende kryssinger av E6 med bruer og underganger, men også i plan.  

Fra Mule til Verdal er det gang- og sykkelveg. Denne er mye brukt. Kryssinger gjøres både 

planfritt og i plan. Verdal har sykkelturer for opplevelse som berøres av 

undersøkelsesområdet. Dette er rundturer for lokalbefolkning, familier og turister. 

Det er gang- og sykkelveg på hele strekningen fra Mule til Verdal så sykkel er mye benyttet 

på strekningen. Det er en god del arbeidssykling mellom Verdal og Levanger. Kryssing av E6 

gjøres ved en undergang mellom Åsaunvegen og krysset til Salthammar. Fv. 134 er den 

gamle vegen «Gamle Kongeveg nord» mellom Rinnleiret og Levanger. Vegen er mye brukt 

som turveg. Friluftsområdet ligger på Skånestangen. Rinnleiret er også et turmål. Fra 

Rinnleiret går det lokalveger til Frolfjellet som er et mye brukt fjellområde.  

På Rinnleiret og nordover krysses E6 i plan, men det er ingen tilrettelagte kryssinger, noe 

som oppleves utrygt. 

Fv. 72 fra Vinne går mot Verdalsfjella og Sverige. Og det er mye biltrafikk i 

friluftsammenheng den vegen. Det er i dag planskilte kryssinger av E6 i Hamnekrysset og 

nordover, noe som gir god tilgjengelighet, og E6 oppleves som en mindre barriere tross mye 

trafikk og støy ved passering av Verdal. 

Fra Verdal til Fleskhus benyttes lokalvegnettet innom Verdal by som gang- og sykkelveg, 

men videre fra Fleskhus forbi Koabjørga til Røra må E6 benyttes. Lokalveg krysser E6 og 

jernbane på Fleskhus. Langs Koabjørga er det direkte avkjørsler fra E6, noe som letter 

tilgjengeligheten mellom områder på hver side av E6, men gang- og sykkelveg og støytiltak 

mangler. Ferdsel langs og på tvers av E6 oppleves som utrygg. 

Det er gode forbindelser over E6 i sentrumsområdet på Røra. Langs E6 er det utrygt da 

gang- og sykkelveg mangler mellom Hylla og Røra.  
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Det mangler også fra nord for Røra og Mære. E6 legger begrensninger på ferdsel da det 

oppleves utrygt å ferdes langs E6. Det er mulig å benytte noe lokalvegnett, men dette gir 

omveger. Lorvika er et flott turområde med nærhet til fjorden, lokalvegnettet fungerer som 

turvegnett.  

I Steinkjer kommune ligger tettstedet Sparbu med Mære. Dagens E6 går gjennom tettstedet 

Sparbu i dag, og er en barriere for ferdsel. Det er tilrettelagt med gangfelt og lav fartsgrense, 

samt at E6 ligger i terrengnivå. Det er gang- og sykkelveger i sentrum så det er greit å 

krysse selv om det oppleves utrygt da det er mye trafikk. Nord fra Sparbu til Mære mangler 

det gang- og sykkelveg langs E6. Skoleveg går via lokalvegnett på østside.  
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Tettstedsavgrensing i flg. SBB. Dagens kryssinger er vist med piler. Blå pil er kryssing i plan, rød pil er 

kryssing under/over E6. Gangfelt er oppmerket bare i Sparbu sentrum. 

Verdal kommune har sykkelrunder som inngår i Sykkelkarusellen for Levanger og Verdal 

kommuner. Karusellen er et lavterskeltilbud som passer for alle. Rittene varierer i lengde og 

gir flotte naturopplevelser samt fysisk aktivitet. Disse rundene krysser 

undersøkelsesområdet via lokale veger i dag, og er også populære sykkelrunder som 

rekreasjon.  
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Kart over turer nær undersøkelsesområdet i Verdal. Informasjon om turer finners her:  

http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/ 

St. Olavsloppet, som er en landevegsstafett passerer også gjennom planområdet fra Verdal 

og sørover hver sommer. Kilde: http://www.st-olavsloppet.com/wp-

content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg 

Sagamarsjen i Verdal har rute som går på begge sider av E6 ved Fleskhus. Ca. 11oo 

deltakere fra 17 nasjonaliteter deltok i 2016. Turvegene er også mye i bruk hele året. 

 
Kart over rute dag 2 av Sagamarsjen. Stiklestad er hovedbase. Kilde: http://sagamarsjen.no/ 

Dette er også populære turveger i det daglige liv. Foto viser sti langs Verdalselva øst for brua. 

 

Steinkjer kommune har også sykkelkarusell. Disse rundene er stort sett utenfor 

undersøkelsesområdet, men Mære er innenfor så vidt. Rutene finnes her: http://nord-

trondelag.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/sykkel 

Stier/Kulturstier 

I Verdal er området på begge sider av utløpet av Verdalselva populære turområder. Det går 

sti langs Verdalselva på begge sider. På nordsiden går sti fra E6 til Trones.  

I Inderøy kommune ligger den Gamle Kongeveg med adkomst fra E6 via krysset på Fleskhus 

eller via krysset på Røra. Den ligger øst i undersøkelsesområdet. Den gamle kongevegen 

mellom Husby i Verdal og Vådal i Sparbu er den eldste ferdselsåra i området, og er 

tilrettelagt som tursti på kart og med informasjonstavler.  Man kan også velge å gå deler av 

turen og deretter over på et utall av andre stier og traktorveger i området.  

 

Det er mange turstier i området. Inderøytur og kulturstier som må ivaretas. Ved Lundsaunet 

øst for Røra er det også mange kulturminner og i utkanten av et samisk kulturområde. Det 

http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
http://sagamarsjen.no/
http://nord-trondelag.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/sykkel
http://nord-trondelag.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/sykkel
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er valgt å ta med hele dette området som et delområde da det er turområde og 

utfartsområde. 

 
Den gamle kongevegen fra Huseby – Vådal med tilhørende stinett. Det er også sti fram til Olstolen på 

Koabjørga med utsikt over Trones i Verdal, Røra og store deler av fjorden. Foto: Kathrin K. Skjelvan. 

 

 

Skilt vede Lundsaunet, Røra. Foto: Statens vegvesen. 

 

I Inderøy kommune er fv. 761 markedsført som «Den Gyldne Omvei», og er en lokal 

turistveg. Den starter på Hylla, og den tiltrekker både lokalbefolkning og turister med mat, 

kunst- og kulturopplevelser underveis. Nærheten til sjøen gir muligheter til bading, fiske, 

båt- og friluftsliv. Informasjon er hentet fra: https://dgo.no/ 

https://dgo.no/
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Skolevegen mellom Sparbu og Mære går over ved Hamrem. Dette er også en mye brukt 

turveg. 

På vestside av dagens E6 og jernbane ved Sparbu er det flere turmål som badeplasser ved 

Borgenfjorden, Mæresskaret ved Smolan og en populær turrute langs jernbanen om 

Barkalden.  

 

5.3.6 Identitetsskapende områder/elementer 

Type område/element, beskrivelse av områdets/elementets symbolverdi og identitetsskapende 

karakter, hvor mange som kjenner til området/elementet, og hvem området har betydning for. 

Rinnleiret gamle militærleir har mange gamle bygg, og er et fint område for tur da det er 

skjermet og har lite trafikk. 

Gården Leklem ligger litt opp på østsiden på Fleskhus. Flott tun med gamle bygninger, et 

historisk gårdstun som gir gode turopplevelser da man passerer gjennom tunet og 

kulturlandskapet. 

Mære kirke, Steinkjer kommune, ligger som et landemerke og turmål på vestsiden av E6. 

 

5.3.7 Friluftslivsområder:  

Områdetype, størrelse, aktivitet (tilrettelegging, egnethet), brukergrupper (lokale/regionale/nasjonale), 

beliggenhet, sti- og løypenett, små uregulerte/ ubebygde områder som er viktig del av en 

grønnstruktur, opplevelseskvaliteter (natur/kultur/landskap/symbolverdi) og bruksintensitet. 

Det er flere statlig sikrede friluftsområder og friluftsområder med regional og lokal 

bruksverdi (www.gint.no) som er viktige for friluftsliv i nærheten av undersøkelsesområdet. 

Områder merket med grønt er områder innenfor undersøkelsesområdet, og som gis 

verdivurdering. 

Statlig sikrede områder i undersøkelsesområdet: 

Sted Bruksområde Bruksverdi 

Skånes, Verdal Badeplass Svært viktig, lokal verdi 

Koabjørga Badeplass Viktig, regional verdi 

 

Friluftsområder med regional og lokal bruksverdi i undersøkelsesområdet: 

Sted Bruksområde Bruksverdi 

Rinnleiret, Verdal Turområde Regional verdi 

Rinnleiret, ytterste område, Verdal Badeplass Regional verdi 

Ørin, (to områder) Verdal Turområde Lokal verdi 

Tronestangen, Verdal Turområde og badeplass Lokal verdi 

http://www.gint.no/
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Trones (Sørskaget), Verdal Badeplass  Lokal verdi 

Hestgreivollen, Verdal Turområde Lokal verdi 

Floåsen-Volhaugen, Inderøy Turområde Regional verdi 

Bjørvika (Koabjørga) Verdal Badeplass Lokal verdi 

Borgenfjorden, Inderøy Badeplass Lokal verdi 

  

 

Blå viser statlig sikrede friluftsområder. Grønt er de lokale og regionale områdene fra Mule til 

Mære. Kart fra gint.no (2016). 

Skånestangen, et statlig sikret friluftsområde, ligger utenfor undersøkelsesområdet, men 

forbindelser dit er viktig for tilgjengeligheten. 

Rinnleiret badestrand, Levanger og Verdal kommune, er ei stor langgrunn sandstrand som er 

flere kilometer lang. Området er tilrettelagt med toaletter og parkering. Området er utenfor 

undersøkelsesområdet, men det må sikres god adkomst som i dag. Regional verdi. 
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Ørin på vestside av E6 er et populært tur- og badeområde som er sentrumsnært. Ørin er et. 

Området er svært viktig for nærmiljøet og for friluftslivet, og spesielt for lokalbefolkning. 

Lokal verdi. Det er et minnesmerke fra 2. verdenskrig her, Russergravene. 

Området er også et naturreservat, Ramsarområde, med stort mangfold av fugler.  

Ved Verdalselva er det forbindelse og grønnkorridor med sti langs elvemunningen som må 

opprettholdes via undergang på E6 og jernbane som i dag. Fra Ydsedalen er det også 

forbindelse og grønnkorridor mellom bebyggelsen på østsida av E6 og Trones. Det er dårlig 

forbindelse over Verdalselva i dette området i dag, da E6 må benyttes.  

 

Tronestangen er et populært turområde med badeplass. Tilgjengelighet er viktig. Hyllbukta 

inntil E6 mellom Trones og Koabjørga er også et svært viktig friluftsområde. 

Koabjørga har en flott badeplass. Det er også campingplass der. Sti/veg går fra Hylla. 

 
Koabjørga med Koa camping og badeplass. Badeplass har regional verdi. Foto: Statens Vegvesen 2016. 

 

Floåsen/Volhaugen er et turområde. Det ligger innenfor planområdet ved Vådal. 

Furuberget ved Sparbu er en populær turmål øst for Hamrum eldresenter. 

Verdal kommune har kartlagt og verdisatt friluftsområder i kommunen. Dette er ute på 

høring våren 2017. Områdene som er kartlagt omfatter hele kommunen, og de som er 

lokalisert innenfor undersøkelsesområdet er stort sett omtalt i denne rapporten. 

 

Høringsutgavene for friluftskartlegging i Verdal: http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-

nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/ 

  

http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/
http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/
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5.4 Oppsummering av delområder med verdi 

Undersøkelsesområdet dekker et stort område.  

Det er tett bosetting i tettsteder og byer, og mellom disse er det spredt bebyggelse uten 

områder med verdifulle regionale eller nasjonale verdier. Mindre områder og elementer med 

en viss verdi er avmerket på kartet som egne delområder. Områder med liten betydning for 

nærmiljø og friluftsliv generelt er gitt liten verdi. 

Delområdene er nummerert fra NF19 – NF47. Delområdene er vist med verdi på temakartet 

etter tabell.  

 

5.4.1 Delområder på delstrekningen Mule – Mære 

Områder som kan bli berørt av tiltaket er verdivurdert. Delområdene sammenfaller med 

tettstedsavgrensinger. 

Delstrekning  

Rinnleiret: 

Egenskaper/kvaliteter Verdi 

Delområde NF20: Tettstedet Mule Boligområde med forsamlingshus, 

barnehage og fotballplass med opphold 

og nærmiljøfunksjoner. Gode gang- og 

sykkelvegforbindelser. 

 

  

                   ▲ 

Delområde NF21: Området Mule – 

Vinne 

 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til 

tur og friluftsaktiviteter. Arbeidssykling 

forekommer også her. Området har gode 

forbindelser med gang- og sykkelveg og 

lokalveger, samt gode 

krysningsmuligheter av E6 i dag. Nærhet 

til friluftsområder på Skånes og Rinnleiret. 

 

  

      ▲ 

Delområde NF22: Rinnleiret gamle 

militærleir 

Identitetsskapende område. Turmål. 

Bobil-camping. Lokal verdi. 
   

             ▲ 

 

Delområde NF23:  

Vinne – Verdalsøra/ Ørmelen- 

Verdalselva (byområdet) 

Boligbebyggelse og næringsareal nær E6 

nær E6, men det er gode forbindelser over 

E6 og langs E6. Nærhet til Verdal 

bysentrum og til friluftsområder på Ørin 

og langs Verdalselva. Ligger nær E6 i dag 

og er støyutsatt. 

 

                

 

                         ▲ 

Delområde NF24:  

Ørin turområde, inkl. elvemunning 

Friluftsområde med høy bruksverdi og 

god tilrettelegging for alle brukergrupper. 

Turmål og badeplass. Russergravene også 

mål for kulturell interesse. Lokal verdi. 

Ligger nær E6 i dag og er støyutsatt. 

 

  

                                ▲ 
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Kartet viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekning Rinnleiret. Inndeling i delområder er 

vist. Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi.  

Områder mellom viktigere delområder i planområdet er generelle områder med spredt bebyggelse og 

lite bruk. De er gitt liten verdi.  

 

Delstrekning Fleskhus:   
Delområde NF25: Turveg lang 

Verdalselva 

I Verdal er området på begge sider av 

utløpet av Verdalselva populære 

turområder. Tursti/-promenade langs 

Verdalselva på begge sider. På nordsiden 

går sti fra sentrum E6 til Trones via 

undergang på E6 i dag. Fra Ydsedalen er 

det også forbindelse og grønnkorridor 

mellom bebyggelsen på østsida av E6 og 

Trones. Det er dårlig forbindelse over 

Verdalselva i dette området i dag, da E6 

må benyttes. 

 

   

                    ▲ 

Delområde NF26: Boligfelt 

Nordbergsveet/Ydsedalen 

 

Boligfelt med god forbindelse til Verdal 

sentrum og skoleområdet. Det er gang- 

og sykkelveg og lokalveger til Verdal by, 

men dårlig gang- og 

sykkelvegforbindelser nordover. 

Dårlig forbindelse over Verdalselva. 

    

                     ▲ 
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Delområde NF27:  

Trones turområde inkl. golfbane 

og boliger 

Boliger med nærmiljøaktivitet ved fjorden. 

Lett tilgjengelig turområde ved fjorden. 

Golfbane med stor bruk.  
 

                   ▲ 

 

Delområde NF28:  

Området Verdalselva – Fleskhus- 

Koabjørga 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Nærhet til 

friluftsområder på Trones. Arbeidssykling 

forekommer også her, men det er dårlig 

forbindelse over Verdalselva. 

   

             ▲ 

 

Delområde NF29: Leklemåsen 

boligfelt 

Bomiljø og opphold mellom husene. Trygt 

bomiljø. 

God gang- og sykkelvegforbindelse til 

Verdal by. 

   

                    ▲ 

 

 

Kartet viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekning Fleskhus. Inndeling i delområder er 

vist. Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi. Områder mellom viktigere 

delområder i planområdet har ikke farge, men er generelle områder med spredt bebyggelse og lite 

bruk. De er gitt liten verdi. 
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Delstrekning Røra:   
Delområde NF30: Koabjørga – 

Hylla 

Smalt område med E6 og spredte boliger. 

Lite tilgjengelig da gang- og sykkelveg 

mangler. Ferdsel langs og på tvers av E6 

oppleves utrygg. Ligger nær E6 i dag og 

er støyutsatt. 

    

         ▲ 

Delområde NF31:  

Bjørvika badeplass 

Badeplass med lokal verdi. Vanskelig 

tilgjengelig pga. nærhet til E6 og utrygg 

adkomst. 
    

                    ▲ 

Delområde NF32: Badeplass 

Koabjørga 

Badeplass samlokalisert med 

campingplass. Godt opparbeidet og har 

høy bruksverdi. Lett tilgjengelig. Statlig 

sikret område, og område med regional 

verdi. Ligger nær E6 i dag og er 

støyutsatt. 

 

                              ▲ 

Delområde NF33: Tettstedet Røra Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. 

Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle 

befolkningsgrupper. 

  

                          ▲ 

 

Delområde NF34: Røra 

skoleområde 

Skole idrettsanlegg og barnehage. 

Forsamlingshus. 
    

                                  ▲ 

Delområde NF35: Turområdet 

Vådal - Koabjørga 

Turområde med stor bruk. Godt 

tilrettelagt og skiltet. Natur og 

kulturinteresser. Hele området er tatt med 

som en helhet. 

  

                   ▲ 

Delområde NF36: Området Røra – 

Røskje 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Området har dårlig 

gang- og sykkelvegforbindelser langs E6 

så det føles utrygt å ferdes.  

  

       ▲ 
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Kartet viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekning Røra. Inndeling i delområder er vist. 

Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi.  

Områder mellom viktigere delområder i planområdet er generelle områder med spredt bebyggelse og 

lite bruk. De er gitt liten verdi. 
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Delstrekning Sparbu:   
Delområde NF37: Røskje - Lorvika 

- Sparbu 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Lokal veger gir fine 

opplevelser. Området har dårlig gang- og 

sykkelvegforbindelser langs E6 så det 

føles utrygt å ferdes. 

  

      ▲ 

Delområde NF38: Tettstedet 

Sparbu 

Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. 

Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle 

befolkningsgrupper.  

    

                           ▲ 

 

Delområde NF39: 

Turveg/grønnkorridor øst for E6  

Turveg/grønnkorridor med lokal verdi.  

    

              ▲ 

 

Delområde NF40: 

Turveg/grønnkorridor på vestside 

av E6 og jernbane, inkl. Smolmarka 

Turveg/grønnkorridor og turområde med 

lokal verdi. Mye bruk.  
    

                     ▲ 

 

Delområde NF41: Furuskogen 

turområde 

Turområde med lokal verdi. Stor bruk og 

tilrettelagt for alle brukergrupper. 
   

                    ▲ 

Delområde NF42: Skoleveg/turveg 

mellom Sparbu og Mære 

Skoleveg og turveg mellom Sparbu og 

Mære. Lokal verdi. Stor bruk. 
   

                    ▲ 

Delområde NF43: Paintballbane 

Mære 

Paintballbane med lokal verdi. Ligger nær 

E6 og er støyutsatt. Liten bruk. 
  

      ▲ 

 

Delområde NF44: Området Sparbu 

– Mære 

Området har liten betydning for nærmiljø 

og friluftsliv, men har nærheten til Mære 

og Sparbu. Området har dårlig gang- og 

sykkelvegforbindelse langs E6, men 

skoleveg er langs lokalveg.  

                

 

     ▲ 

 

Delområde NF45:  

Mære kirke med omegn 

Kirken har en viktig funksjon i nærmiljøet, 

både for kirkelige aktiviteter og konserter. 

Turmål for både lokale turer og for 

reisende, kulturell interesse og utsikt. 

Identitetsskapende område. 

  

                   ▲ 

Delområde NF46:   

Mære med boliger, butikk, 

barnehage og helsehus 

 

Boligområde på Mære med butikk, 

legekontor, barnehage og med opphold 

og nærmiljøfunksjoner. Deler av området 

ligger nær E6 og er støyutsatt. Kryssing av 

E6 er utrygg. 

  

                          ▲ 

Delområdet NF47:  

Mære skole med idrettshall og 

idrettsanlegg 

Skoleområde med skole og idrettsanlegg. 

Området har høy bruksintensitet og har 

god tilrettelegging for alle brukergrupper. 
       

                                   ▲ 
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Kartet viser verdisetting i undersøkelsesområdet på delstrekning Sparbu. Inndeling i delområder er vist. 

Rød er stor verdi, oransje er middels verdi mens gul er liten verdi.  

Områder mellom viktigere delområder i planområdet er generelle områder med spredt bebyggelse og 

lite bruk. De er gitt liten verdi. 

 

 



Li
nj

e 
A

Li
nj

e 
A,

D

Li
nj

e 
A

Li
nj

e 
B

Li
nj

e 
B

Linje B

Linje C

Li
nj

e 
C

Linje A,D

Li
nj

e 
A,

B,
C

,D

Li
nj

e 
D

Linje A,D

Li
nj

e 
B,

D

Li
nj

e 
A,

B,
C

,D 

Bjørga

Hamnekrysset

Verdalselva

Mæresmyra

Røskje

NF36

NF25

NF46

NF47

NF37

NF37

NF42

NF40

NF24

NF23

NF27 NF28

NF26

NF38

NF35

NF29

NF30

NF34

NF44

NF37

NF43

NF45

NF37

NF31

NF32

NF33

NF39

NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

o

0 3 kmE6 Rinnleiret-Mære  Verdikart: Nærmiljø og friluftsliv, Nord-del

Vegnett: NVDB

Z:\Lokal\Prosjekt\17\E6Åsen_Mære\KonsekvensanalyseE6ÅsenN_Mære\Landskapsbilde\NærmiljøFriluftsliv\Nærmiljø_Friluftsliv_stående_Nord-del.mxd

1:54 082A3
Geodata Statens vegvesen
Produsert 02.05.2017Tegnforklaring

Liten Liten-Middels Middels Middels-Stor Stor

Li
nj

e 
B

Lin
je 

C

NF23

NF25

NF35

NF36



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

69 

6 VURDERING AV OMFANG (PÅVIRKNING) OG KONSEKVENS 

6.1 Omfang (påvirkning) og konsekvens av tiltaket på delområder 

Dette kapitelet viser vegtiltakets omfang på delområdene og undersøkelsesområdet. Med 

omfang menes påvirkning av tiltaket. Virkningene kan være positive eller negative og skal 

vurderes opp mot nullalternativet (0-alt.). Fastsetting av vegtiltakets påvirkning er basert på 

faglig skjønn.  

Nullalternativet er en situasjon der det ikke bygges nye veger. Utbyggingsalternativene 

sammenlignes mot dette alternativet. Innenfor analyseperioden som er 25 år viser 

trafikkprognosene at trafikken vil øke. Dette kan gi noen ulemper for nærmiljø og friluftsliv 

langs eksisterende traséer bl.a. økt støybelastning og dårligere trafikksikkerhet. 

Nullalternativet har per definisjon ingen konsekvenser. 

 

Gjennom omfangsvurderingen er det vurdert i hvilken grad tiltaket vil påvirke et delområde. 

Det er vurdert om tiltaket er positivt eller negativt for det berørte delområdet. I noen tilfeller 

er virkningen av så liten grad at den kan karakteriseres som liten/intet.  

 

I forhold til skalaen i figuren er det vurdert i hvilken grad tiltaket: 

 påvirker områdets bruksmuligheter 

 påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og 

opphold 

 påvirker tilgjengelighet til viktige målpunkter for gående og syklende i og utenfor 

området 

 påvirker områdets identitetsskapende betydning 

Disse kriteriene må vurderes i forhold til om tiltaket påvirker muligheter for nærmiljø 

og/eller friluftsliv i planområdet/influensområdet på en skala fra stor forbedring – 

forbedring – noe forbedret – ingen endring – noe forringe – forringet - ødelagt.  

 

Figuren viser skala for vurdering av omfang. 
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I tillegg omfatter vurderingen fastsetting av vegtiltakets konsekvens for hvert alternativ. 

Konsekvensen for hvert delområde framkommer ved å sammenholde verdivurderingen med 

omfangsvurderingen.  

Konsekvensen er angitt på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til 

meget stor negativ konsekvens (----). Det er kun inngrep i delområdet med stor verdi som 

kan gi meget stor negativ konsekvens. Konsekvens for avlastet veg er også med. 

Grunnlaget for å kombinere verdi og konsekvens fremgår av konsekvensvifta. 

 
Konsekvensvifte. Fremstilling av konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang. Kilde: 

håndbok V712. 

 

6.2 Avgrense og vise type påvirkning av vegtiltaket 

Områder for nærmiljø og friluftsliv blir påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til 

blant annet arealbeslag, barrierer, støy og luftforurensning. Omfangsvurderingene skal gi en 

beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket antas å medføre for 

nærmiljøet og friluftslivet i de berørte områdene. 
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Det er redegjort for hvordan tiltaket vil påvirke opplevelseskvalitetene for nærmiljøaktiviteter 

og friluftsliv. Omfanget viser hvordan tiltaket påvirker muligheter for fysisk utfoldelse, 

opphold, friluftsliv og rekreasjon i det aktuelle planområdet og influensområdet. Det er 

forsøkt å ta hensyn til at ulike grupper kan bli påvirket ulikt fordi de vektlegger ulike 

kvaliteter. 

En vegomlegging kan ha stor betydning for framtidig utvikling av et område. Positive eller 

negative direkte virkninger av dette (omfanget) vurderes under nærmiljø og friluftsliv. 

Indirekte virkninger og ringvirkninger er behandlet under kapitlet om Lokale og regionale 

virkninger. 

 

6.3 Generelt om påvirkning av ny E6 

Felles for alle alternativer er at de kan påvirke strukturen i området som oppdelingen og 

bruken av eiendommer. Veganlegget med konstruksjoner som bruer/underganger kan gi 

bedre muligheter der folk bor og ferdes. I tillegg vil ny veg kunne føre til barrierevirkninger, 

og endringer i forhold til dagens situasjon, både for gående og kjørende, og særlig der den 

krysser byer og tettsteder.  Tilgjengeligheten mellom gårdsbebyggelse, boligbebyggelse, 

tettsteder/bysentrum og strandsoner innenfor planområdet er vurdert og beskrevet. 

Ny veglinje kan gi nye inngrep som blir synlige fra friluftsområdet ved fjorden, fra fjorden og 

andre siden av fjorden. 

Støy og luftforurensning for nærmiljø og friluftsliv som følge av ny veg kan bli endret som 

følge av ny veg. For Nærmiljø og friluftsliv er hvordan bruk kan bli påvirket av endrede 

forhold beskrevet. Støyforholdene vil kunne påvirkes av trafikkvekst og hastighet på E6. I 

tettsteder de E6 legges lenger utenfor vil luft- og støysituasjonen bedres betraktelig. 

Generelt vil ikke tiltaket medføre trafikkvekst av betydning, dvs. støysituasjonen vil ikke bli 

vesentlig forverret for støyutsatt bebyggelse og områder. Støysituasjon nær tunnelportaler 

kan påvirke de nærmeste områdene, men nytt veganlegg utløser støytiltak jf. retningslinje 

T1442.  

 

6.3.1 Delstrekning Skogn 

Delområde NF1 Området Ronglan – Skogn 

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Området har gode forbindelser og krysningsmuligheter av E6 via 

lokalveger i dag. 

Alle alternativer A - D er lokalisert langs eksisterende E6 på delstrekningen fram til Rennan 

sør for Norske skog. Der splittes alternativene ved passering Holåsen.  

Lokalveg vil fungere som i dag med blandet trafikk; bil, sykkel og gående. Bruk og 

tilgjengelighet vil ikke endres i forhold til i dag. 
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Kartet viser alternativer for ny E6 ved Skogn med verdivurdering for delområde. 

Alternativ A og D: 

Alternativ A og D går inn i tunnel under Holåsen ved Skogn tettsted. Kryss legges litt lenger 

sør enn eksisterende kryss. Lokalveg vil krysse E6 planfritt. Alternativene med kryss vil gi 

endret nærføring og støyforhold ved enkelte boliger og gårdstun nord i delområdet.  

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) til noe forringet  

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B: 

Alternativet går langs eksisterende E6, men gir nye inngrep ved kryssplassering ved Holberg 

- Norske Skog. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold ved enkelte boliger og 

gårdstun nord ved Holberg nord i delområdet. Fotballøkke vil få nærføring. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak:  

Flytte kryss lenger sør. 

Alternativ C: 

Alternativ C går inn i tunnel under Holåsen og Skogn tettsted. Tunnelportal har høyde som 

dyrket mark og avstand på ca. 300 m i luftlinje til boliger oppe på Holåsen. Skog i åsside 

påvirkes ikke. Kryss legges ved Rennan.  
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Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF2 Høgåsen (Ronglan) 

Turområde og skiløyper med lysløype som er viktig lokalt. Parkering nær E6 via undergang. 

Alle alternativer A-D har samme lokalisering forbi turområdet. Området vil ikke bli direkte 

berørt, og kryssing av E6 vil bli oppretthold via ny kulvert (bygges 2017). Tilgjengeligheten 

blir uendret med parkering vest for E6. Støyforhold vil kunne endres ved at hastighet på E6 

økes, men aktivitetsområdet har relativt god avstand til E6. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:    Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF3 Nesmarka (Ronglan) 

Fotballplass med lokal bruk. Ligger nær E6 i dag og er støyutsatt. 

Alle alternativer A-D har samme lokalisering forbi fotballbanen. Området vil ikke bli direkte 

berørt, og kryssing av E6 vil bli oppretthold. Tilgjengeligheten blir uendret. Parkering ved 

banen. Støyforhold vil endres ved at hastighet på E6 økes. Krav til støytiltak gjelder trolig 

ikke her. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:   Liten negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak:  

Støytiltak selv om det ikke det krav i forskrift. 

 

Delområde NF4 Tettstedet Skogn 

Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle befolkningsgrupper.  



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

74 

 
Kartet viser alternativer for ny E6 forbi Skogn. Stiplet linje viser tunnel.  

Alternativer A - D er lokalisert ulikt forbi Skogn tettsted, men lokalvegnett vil fungere som i 

dag, både med blandet trafikk; bil, sykkel og gående og med egne gang- og sykkelveger. 

Bruk og tilgjengelighet av områder vil ikke endres i forhold til i dag, men E6 vil fortsatt ligge 

som en barriere mellom tettstedet og fjorden. 

Alternativ A og D: 

Alternativ A og D går i tunnel under Holåsen, og kommer ut i Holsandbukta der den 

fortsetter langs eksisterende E6. Lokalveg vil krysse under E6. Alternativet vil gi endret 

nærføring og støyforhold for boliger nær tunnelportal, men tettstedet skjermes for inngrep.  

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ konsekvens (--) 

Alternativ B: 

Alternativet går langs eksisterende E6 fram til Holsandbukta og videre inn i tunnel vest for 

boliger i Fagerstad og Fagerlia. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold ved 

boliger ned mot Holsandbukta og for boliger over tunnelportal. Skogn tettsted påvirkes lite, 

og bruk og tilgjengelighet av områder vil ikke endres i forhold til i dag. E6 vil fortsatt ligge 

som en barriere mellom tettstedet og fjorden. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt)  

Konsekvensvurdering:  Middels negativ konsekvens (--) 
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Avbøtende tiltak:  

E6 plasseres slik at den blir en minst mulig barriere. God tilgjengelig mellom tettstedet og 

fjorden skal opprettholdes. 

Alternativ C: 

Alternativ C går inn i tunnel under Holåsen og Skogn tettsted. Tunnel kommer ut sør for 

Gråmyra. Muligheter for et helhetlig område med mindre trafikk og gjenopprettelse av 

forbindelse mot fjorden. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positivt (++) 

 

Delområde NF5 Skogn skoleområde og idrettsanlegg 

Skole og uteområde. Idrettsanlegg som benyttes av skole og på fritiden. Mye bruk. 

Alternativer A - D er lokalisert med god avstand til skoleområdet.  Bruk og tilgjengelighet av 

områder vil ikke endres i forhold til i dag.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF6 Holsandbukta 

Badeplass og småbåthavn i Holsandbukta har høy bruksverdi og har god tilrettelegging for 

alle brukergrupper. Lett tilgjengelig. Lokal verdi. Ligger nær E6 og er støyutsatt. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt forbi Skogn tettsted. Bruk og tilgjengelighet av områder 

vil ikke endres i forhold til i dag, men E6 vil fortsatt ligge som en barriere mellom tettstedet 

og fjorden. 

Alternativ A og D: 

Alternativet går i tunnel fram til Holsandbukta og videre langs eksisterende E6. Alternativet 

med tunnelportal nær boliger, vil gi endret nærføring og støyforhold for boliger. 

Alternativet vil gi endret nærføring og trolig inngrep i Holsandbukta. Området vil bli 

forringet og mindre attraktivt.  Tilgjengelighet av området vil ikke endres i forhold til i dag, 

men E6 vil fortsatt ligge som en barriere. Skogn tettsted påvirkes lite. 

Omfangsvurdering:   Forringet - ødelagt (middels - stort negativt) 

Konsekvensvurdering:  Meget stor negativ konsekvens (----)  

Avbøtende tiltak:  

E6 flyttes lenger unna bukta for å opprettholde bruken og opplevelsen av å være der. 

Støytiltak selv om det ikke det krav i forskrift, og de skal være minst mulig dominerende.  

E6 legges tungt i terrenget slik at den blir en minst mulig barriere. God tilgjengelig mellom 

tettstedet og fjorden skal opprettholdes. 
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Alternativ B:  

Alternativet går langs eksisterende E6 fram til Holsandbukta og videre inn i tunnel vest for 

boliger i Fagerstad og Fagerlia. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold ved 

boliger ned mot Holsandbukta og for boliger over tunnelportal.  

Skogn tettsted påvirkes lite, og bruk og tilgjengelighet av områder vil ikke endres i forhold 

til i dag. E6 vil fortsatt ligge som en barriere mellom tettstedet og fjorden. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ konsekvens (--) 

Avbøtende tiltak:  

E6 flyttes lenger unna bukta for å opprettholde bruken og opplevelsen av å være der. 

Støytiltak selv om det ikke det krav i forskrift, og de skal være minst mulig dominerende.  

E6 legges tungt i terrenget slik at den blir en minst mulig barriere. God tilgjengelig mellom 

tettstedet og fjorden skal opprettholdes. 

Alternativ C: 

Alternativ C går i tunnel forbi Skogn tettsted og Holsandbukta. Eksisterende E6 blir lokalveg. 

Muligheter for et helhetlig område med mindre trafikk. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positivt (++) 

 

Delområde NF7 Holåstoppen turområde 

Turområde når boligområder og tettsted. Tilrettelagt for alle funksjonsgrupper. Kort avstand 

for mange brukere. Mye bruk. 

Alternativer A - D er lokalisert med relativt god avstand til området, men ved tunnelportaler i 

sør kan støysituasjonen endres noe.  Bruk og tilgjengelighet av områder vil ikke endres i 

forhold til i dag.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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Foto viser Skogn tettsted med friluftsområdene Holsandbukta og Holåstoppen. Ved å legge 

E6 utenfor tettstedet vil potensiale for utvikling av sentrum og forbindelser mot fjorden og 

turområdene rundt, gi store muligheter for aktivitet og bruk.  

 

Delområde NF8 Hotterbukta - Fiborgtangen 

Turforbindelse mellom Skogn tettsted via Fiborgtangen til Ekne, Falstadskogen, Våttåberget, 

o.a. Lokal bruk. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt forbi Skogn tettsted, men lokalvegnett vil fungere som i 

dag, både med blandet trafikk; bil, sykkel og gående og med egne gang- og sykkelveger. 

Bruk og tilgjengelighet av områder vil ikke endres i forhold til i dag, men E6 vil fortsatt ligge 

som en barriere mellom tettstedet og fjorden. 

Alternativ B: 

Alternativet går langs eksisterende E6 fram til Holsandbukta og videre inn i tunnel. 

Alternativet vil gi noe endret nærføring ned mot lokalveg mellom Hotterbukta og 

Holsandbukta.  Bruk og tilgjengelighet av området vil ikke endres i forhold til i dag.  

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:    Ubetydelig (0) 

Alternativer A, C og D berører ikke delområdet. Bruk og tilgjengelighet av området vil ikke 

endres i forhold til i dag.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Turområder som 

Ekne, Falstadskogen og  

Våttåbeget 

 

 

Skogn tettsted med skoleområde, 
idrettspark  

Holsandbukta og fjorden 

Holåstoppen 
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Delområde NF9 Området Skogn – Gråmyra 

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Flott utsikt. Området har gode forbindelser og krysningsmuligheter av E6 

via lokalveger i dag. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet. Bruk og tilgjengelighet av områder 

vil ikke endres i forhold til i dag.  

Alternativ A og D: 

Alternativet går i eksisterende E6 fra Holsandbukta til Gråmyra næringsområde. 

Tilgjengelighet mellom områder vil ikke endres i forhold til i dag, men nye lokalveger må 

bygges. Støyforhold kan forverres. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak:  

E6 legges tungt i terrenget slik at opplevelsen av området opprettholdes.  

Alternativ B:  

Alternativet går inn i tunnel vest for boliger i Fagerstad og Fagerlia, og går så i tunnel 

gjennom hele delområdet. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold ved boliger for 

boliger ved tunnelportal. Bruk og tilgjengelighet av områder vil kunne bedres når E6 legges i 

tunnel.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet)/noe forbedret 

Konsekvensvurdering:  Intet til lite positiv konsekvens (0/+) 

Alternativ C: 

Alternativ C går i tunnel forbi Skogn tettsted og Holsandbukta. Eksisterende E6 blir lokalveg. 

Bruk og tilgjengelighet av områder vil kunne bedres når E6 legges i tunnel.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet)/noe forbedret 

Konsekvensvurdering:   Intet til lite positiv konsekvens (0/+) 

 

Delområde NF10 Alstadhaug kirke med omegn 

Kirken har en viktig funksjon i nærmiljøet, både for kirkelige aktiviteter og konserter. Turmål 

for både lokale turer og for reisende, kulturell interesse og utsikt. Identitetsskapende 

område. 

Alternativer A - D er lokalisert med god avstand til delområdet.   

Alternativ A og D: 

Alternativet går i eksisterende E6 fra Holsandbukta til Gråmyra næringsområde. Delområdet 

berøres ikke. Kryssområdet endrer kjøremønster, men bruk og tilgjengelighet mellom 

områder vil ikke endres i forhold til i dag. 
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Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B:  

Alternativet går inn i tunnel og berører ikke delområdet.  Bruk og støyforhold vil kunne 

bedres når E6 legges i tunnel.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet)/noe forbedret 

Konsekvensvurdering:  Intet til lite positiv konsekvens (0/+) 

Alternativ C: 

Alternativ C går i tunnel forbi og berører ikke delområdet. 

Bruk og støyforhold vil kunne bedres når E6 legges i tunnel.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet)/noe forbedret 

Konsekvensvurdering:  Intet til lite positiv konsekvens (0/+) 

 

Delområde NF11 Gråmyra  

Næringsområde nær E6 med bilbaserte tilbud, men bensinstasjoner og spiseplasser er også 

mål for lokalbefolkning. Støyutsatt område.  

Alternativer A - D er lokalisert ulikt ved delområdet.  

Alternativ A og D: 

Alternativet går omtrent i eksisterende E6 forbi Gråmyra næringsområde, men fjerner seg og 

går lenger sør. Tilgjengelighet mellom områder vil ikke endres i forhold til i dag da kryss har 

samme plassering som dagens rundkjøring. Målpunkter ligger nord for E6, og disse endres 

ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B:  

Alternativet går i tunnel vest for delområdet. Området opprettholdes som i dag, men mindre 

tilgjengelighet fra E6 kan på sikt endre tilbud for både reisende og lokalbefolkning. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ C: 

Alternativet går i tunnel vest for delområdet. Området opprettholdes som i dag, men mindre 

tilgjengelighet fra E6 kan på sikt endre tilbud for både reisende og lokalbefolkning. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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Delområde NF12 Området Gråmyra – Nossumhyllan 

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Arbeidssykling forekommer også her. Området har gode forbindelser med 

gang- og sykkelveg og lokalveger, samt gode krysningsmuligheter av E6 i dag. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

Alternativ A: 

Alternativet går i dagen ved Gråmyra næringsområde, men krysser over delområdet til før 

den går i tunnel gjennom Høgberget fram til Moan. Uberørt område med spredt bosetning 

og lokalveg blir berørt. Tunnelportal kommer relativt nær boligområde på Høgberget. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak:  

Plassering av tunnelportal må optimaliseres med tanke på boliger.  

Alternativ B:  

Alternativet går sør for eksisterende E6 gjennom et område med spredt bosetning. Den går i 

dagen. Tunnel gjennom Halssteinen. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold ved 

boliger/gårdstun.  

 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak:  

Plassering av tunnelportal optimaliseres med tanke på skjerming mot boliger.  

Alternativ C: 

Alternativet går sør for eksisterende E6 gjennom et område med spredt bosetning. Den går i 

dagen sørøst for Høgberget og Momarka. Alternativet vil gi endret nærføring og støyforhold 

ved boliger/gårdstun.  

 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

Avbøtende tiltak: E6 legges tungt i terrenget for å dempe støy og skjerme inngrep. God 

tilgjengelig mellom boliger/gårdstun skal opprettholdes.  

Alternativ D: 

Alternativet går i dagen ved Gråmyra næringsområde og følger parallelt langs eksisterende 

fram til Nossumhyllan. Alternativet gir inngrep i samme korridor som dagens E6. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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6.3.2 Samlet vurdering for delstrekningen Skogn 

Mellom Ronglan og Skogn er det negative omfanget av alternativer knyttet til utvidelse av 

vegstandard og ny kryssplassering. Alternativer legges i samme korridor som dagens E6 

mellom Ronglan og Rennan slik at vegen gir ingen ny situasjon, men ny vegstandard gir 

inngrep og noe mer nærføring til boliger og gårdstun.  

Ved Skogn endres situasjonen avhengig av hvilket alternativ som velges. 

Delstrekning Skogn Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

NF1 Ronglan - Skogn liten 0 - 0 0 

NF2 Høgåsen (Ronglan) liten - 

middels 

- 0 0 0 

NF3 Nesmarka (Ronglan)  liten - - - - 

NF4 Tettstedet Skogn middels - 

stor 

-- -- ++ -- 

NF5 Skogn skoleområde og 

idrettsanlegg 

stor 0 0 0 0 

NF6 Holsandbukta stor ---- -- ++ ---- 

NF7 Holåstoppen turområde stor 0 0 0 0 

NF8 Hotterbukta - Fiborgtangen middels 0 0 0 0 

NF9 Skogn - Gråmyra liten - 0/+ 0/+ - 

NF10 Alstadhaug med omegn middels 0 0/+ 0/+ 0 

NF11 Gråmyra liten 0 0 0 0 

NF12 Gråmyra - Nossumhyllan liten - - - 0 

      

Samlet konsekvens  --- -- - --- 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  4 2 1 3 

 

På delstrekningen vurderes alternativ C om best. Lokalisering gir minst inngrep i viktige 

nærmiljø og friluftsområder ved Skogn sentrum. Alternativ B gir inngrep i Holsandbukta og 

skaper en barriere mellom tettstedet og fjorden, men tunneler på begge sider av bukta gir 

bedre tilgjengelighet og nærmiljø. Alternativ A og D gir store inngrep ved Holsandbukta og 

nedre del av sentrum og opp mot Alstadhaug. 

 

Alternativ C anbefales. 
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6.3.3 Delstrekning Levanger 

Delområde NF13 Boligfelt Nossumhyllan  

Boligområde med nærmiljøfunksjoner. Nærhet til Eidsbotn. Nærhet til Moan og tilbud der. 

Ligger nær E6 i dag og er støyutsatt. 

 

 

Kartet viser alternativer for ny E6 forbi Moan med verdivurdering for delområder.  

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet. Bruk og tilgjengelighet langs 

dagens E6 vil bedres på alternativ A, B og C når E6 legges i et nytt område.    

Alternativ A: 

Alternativet har tunnel gjennom Høgberget og Nordbergåsen. Delområdet berøres ikke. 

Eksisterende E6 blir lokalveg. Bruk og støyforhold bedres betraktelig når E6 legges i tunnel.   

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Alternativ B:  

Alternativet går sør for Høgberget og Nordbergåsen. Delområdet berøres ikke. Eksisterende 

E6 blir lokalveg. Bruk og støyforhold bedres betraktelig når E6 legges lenger sør.   

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Alternativ C: 

Delområdet berøres ikke. Eksisterende E6 blir lokalveg.  Bruk og støyforhold bedres 

betraktelig når E6 legges lenger sør.   
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Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Alternativ D: 

Alternativ D går parallelt rett sør for eksisterende E6, og berører boligrekka langs dagens E6. 

Flere boliger må innløses. E6 gir betydelige inngrep i området med boliger som ligger i 

hellinga ned mot Eidsbotn. Støysituasjon og trygghetsfølelsen endres, og vil gi 

begrensninger på bruken. 

Omfangsvurdering:   Forringet - ødelagt (middels - stor negativ)  

Konsekvensvurdering:  Middels negativ konsekvens (--) 

Avbøtende tiltak:  

E6 bygges i miljøtunnel, minimum 700 m, på alternativ D for redusere ulemper som støy og 

luftforurensning nær boliger, samt å reetablere forbindelser, nærmiljø og boliger. Lokalveg 

kan gå over miljøtunnel. 

 
Kartet viser alternativer ved Moan, Levanger. Stiplet linje viser tunnel. 

 

Delområde NF14 Nordbergåsen boligfelt (Momarka)  

Stort og trygt boligområde nær Moan og Levanger by. Oppholdsareal med forsamlingshus og 

fotballplass, nærmiljø til mange boliger og barnehage.  
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Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

Alternativ A: 

Alternativet har tunnel gjennom Høgberget og Nordbergåsen. Delområdet berøres ikke. 

Eksisterende E6 blir lokalveg. Bruk og støyforhold bedres betraktelig når E6 legges i tunnel, 

men tunnelportal i nord og veg vil endre adkomst til området.   

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B:  

Alternativet går sør for Høgberget og Momarka, men har tunnel gjennom Halssteinen 

Delområdet berøres ikke direkte, men støyforhold endres når E6 legges sør-øst for boligfelt. 

E6 får mer nærføring til området. Adkomst blir endret. Eksisterende E6 blir lokalveg.  

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

Avbøtende tiltak:  

Tunnelportal i sør forlenges som miljøtunnel på alternativ B for å skjerme mot boliger. 

Alternativ C: 

Delområdet berøres ikke direkte men støyforhold endres når E6 legges sør-øst for boliger. 

E6 får mer nærføring til området. Eksisterende E6 blir lokalveg, og ny adkomst fra E6 til 

Moanområdet vil gå via adkomst til Nordbergåsen. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

Alternativ D: 

Alternativ D går i eksisterende E6. Situasjonen blir uendret for delområdet. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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Flybilde med sammenhenger mellom Levanger sentrum, Moan og Halsan. Eidsbotn-området 

kan gi mange muligheter for utvikling av nærmiljøfunksjoner og nærmiljøfriluftsliv.  

Tilgjengelighet/adkomst og skilting til turområder rund Levanger er viktig i framtida for 

både lokalbefolkning og reisende langs E6. 

 

Delområde NF15 Halsstein bygdeborg 

Bygdeborg med lokal verdi. Kulturattraksjon og turmål. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

Alternativ A: 

Alternativet kommer ut fra tunnel rett nord-vest for Halssteinen. Avstand til E6 minskes i 

forhold til i dag. Adkomst endres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B:  

Alternativet går i dagen lenger sør-øst enn i dag. Tunnel går gjennom Halssteinen. Adkomst 

endres noe da veglinje kommer ut ved dagens lokalveg, men fortsatt god tilgjengelighet. 

Identitet og opplevelse endres noe da ny veg kommer nær. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

 

Eidsbotn 

Levanger sentrum 

Moan 

Halsan skole 

Momarka 

adkomst 

Frolfjellet 

Alstadhaug 
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Alternativ C: 

Alternativet går lenger sør-øst enn A og B. Adkomst endres ikke. Tilgjengelighet er fortsatt 

god via lokalveg. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet)  

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ D: 

Alternativ D går langs eksisterende E6. Adkomst endres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF16 Halsan skoleområde   

Skoleområde med utearealer og nærmiljøfunksjoner.  

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

Alternativ A, B og D: 

Alternativer gir ingen påvirkning på skoleområdet, men adkomst ved Moan kan bli noe 

endret uten at dette påvirker negativt. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ C: 

Alternativet gir nærføring til skole. Avstand er omtrentlig 200 m i luftlinje til uteområdet. 

Skolen ligger ca. 20-25 m høyere enn E6. Delområdet berøres ikke.  

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Stor negativ (---) 

Avbøtende tiltak:  

E6 legges tungt i terrenget med kort miljøtunnel i stedet for bru forbi Halsan skole for å 

sikre god tilgjengelighet og godt nærmiljø ved skole. Utforme gode støytiltak. Sikre trygg 

adkomst.  

 

Delområde NF17 Moan med Magneten   

Forretnings- og næringsareal med publikumsrettet handel og aktiviteter. Nærhet til 

videregående skole og fritids-/idrettspark. Ligger nær E6 i dag og utearealer er støyutsatt. 

Stor brukergruppe både lokalt og regionalt. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  
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Alternativ A: 

Alternativet kommer ut fra tunnel rett sør-øst for Moan. Avstand øker noe i forhold til i dag. 

Synlighet fra E6 endres i forhold til handelsvirksomhet - og tiltrekning. Adkomst endres noe 

da kryssområdet legges noe lenger nord. God tilgjengelighet. Støyforhold bedres. 

Omfangsvurdering:   Noe forbedret (lite positivt) 

Konsekvensvurdering:  Liten positiv (+) 

Alternativ B:  

Alternativet går i dagen lenger sør-øst enn i dag. Avstand øker noe i forhold til i dag. 

Synlighet fra E6 endres i forhold til handelsvirksomhet – og tiltrekning. Adkomst endres noe 

da kryssområdet legges noe lenger nord (kryssområde som ved alternativ A). God 

tilgjengelighet. Støyforhold bedres. 

Omfangsvurdering:   Noe forbedret (lite positivt) 

Konsekvensvurdering:  Liten positiv (+) 

Alternativ C: 

Alternativet går helt utenom Moan-området. Adkomst endres og blir lenger. Tilgjengelighet 

fra E6 blir svekket ved at synlighet endres vesentlig. Bruk kan endres da tilgjengelighet og 

synlighet endres. Tilgjengelighet er fortsatt god via lokalveg. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt)  

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

Alternativ D: 

Alternativ D går langs eksisterende E6. Kryssområde endres uvesentlig. E6 utvides noe, og 

gir en større barriere mot Eidsbotn. 

Omfangsvurdering:   Foringet (middels) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

 

Delområde NF18 Område Moan – Mule 

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men er i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Spredt bebyggelse. Området har få forbindelser for gang- og sykkeltrafikk. 

Alternativer A - D er lokalisert likt gjennom delområdet, men deler seg rett før Mule. Alle 

alternativer følger eksisterende E6. Kryssområder blir nord for Moan og ved Mule. Krysset 

ved Okkenhaug legges ned så tilgjengelighet med bil endres for områder som naturlig hører 

til dagens kryss. Tilgjengeligheten for øvrige trafikanter opprettholdes ved bru over E6. 

Støyforhold langs strekningen kan endres ved at hastighet økes. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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Delområde NF19 Levangerelva 

Grønnkorridor langs elva. Tursti og mulig for kanopadling i nedre del. Sammenhengende sti 

mellom Levanger sentrum og til klosterruiner på Munkeby (korte strekninger mangler, men 

er under snarlig opparbeidelse). 

Alternativer A - D er lokalisert omtrentlig likt gjennom delområdet. Alle alternativer følger 

eksisterende E6 og krysser Levangerelva. Kryssområder er lokalisert ulikt. 

Kryss på A og B krysser ved Levangerelva, og vil berøre grønnkorridoren i begrenset grad, 

men elva må trolig legges om noe. Kryssing for tursti blir under bru, og det vil bli ei 

forholdsvis lang kryssing. Støyutsatt, men det er ikke oppholdsarealer ved kryssing, 

Tilgjengeligheten langs elva opprettholdes. Alternativ A berører elva med ramper mot nord, 

mens alternativ B gir større inngrep. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativt (--) 

Kryss på C og D ligger lenger sør, og vil ikke berøre grønnkorridoren. Veglinja berører 

grønnkorridoren ved kryssing i bru. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 
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6.3.4 Samlet vurdering for delstrekningen Levanger 

På delstrekning Levanger er det negative omfanget av alternativer mye knyttet til utvidelse av 

vegstandard og nye kryssplassering. Det negative omfanget av alternativer er også knyttet til 

nye inngrep og nærføring til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten 

trafikk og støy. Ved Levanger vil situasjonen endres mye avhengig av hvilket alternativ og 

kryssplassering som velges. 

Alternativer legges i samme korridor som dagens E6 mellom Moan og Mule slik at vegen gir 

ingen ny situasjon, men ny vegstandard gir inngrep og noe mer nærføring til boliger og 

gårdstun.  

Delstrekning Levanger Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

Delområde NF13:  

Boligfelt Nossumhyllan 

middels ++ ++ ++ -- 

Delområde NF14:  

Nordbergåsen boligfelt 

middels – 

stor 

0 -- -- 0 

Delområde NF15:  

Halsstein bygdeborg 

liten – 

middels 

0 - 0 0 

Delområde NF16:  

Halsan skoleområde 

stor 0 0 -- 0 

Delområde NF17:   

Moan med Magneten  

middels – 

stor 

+ -- - -- 

Delområde NF18: 

Moan – Mule 

liten 0 0 0 0 

Delområde NF19: 

Levangerelva 

middels – 

stor 

-- -- - - 

Samlet konsekvens  0 -- -- -- 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  1 2 3 4 

 

For delstrekningen anbefales alternativ A i tunnel under Høgberget for å unngå 

Nossumhyllan og området sørøst for Nordbergåsen og ved Halsan skole. Videre mot 

Okkenhaug og Mule følger alle alternativ samme linje. Kryssløsning på A berører 

Levangerelva med rampene mot nord. 

Alternativ D gir den dårligste løsningen da Nossumhyllan og Moan berøres, og området mot 

Eidsbotn får negativ påvirkning når E6 legges nær. Miljøtunnel på minimum 700 m gir 

mindre negativ påvirkning. Det kreves miljøtunnel for å opprettholde sammenhenger og gi 

minst mulig negative virkninger for nærmiljøet ved Eidsbotn. 

Alternativ A anbefales. 

 

  



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

90 

6.3.5 Delstrekning Rinnleiret 

Delområde NF20 Tettstedet Mule  

Boligområde med forsamlingshus, barnehage og fotballplass med opphold og 

nærmiljøfunksjoner. Gode gang- og sykkelvegforbindelser. 

 

 

Kartet viser alternativer for ny E6 forbi Mule og Verdal med verdivurdering for delområder. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

 

Alternativ A: 

Alternativet lokaliseres langs eksisterende E6, men flyttes på lenger opp i lia ovenfor 

jernbane. Det er nærføring til boliger på lengst vest på Mule der enkelte trolig må innløses 

på grunn av stivere kurvatur på E6 og kryssplasseiring. Støyforhold endres. Det gamle 

skoleområdet med ballbinge berøres. Næringsbygg langs sørøstsiden av dagens E6 på Mule 

berøres sterkt.  

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

Avbøtende tiltak:  

Justere kurvatur på E6 og flytte kryss noe lenger sørvest for å unngå boliger og nærføring. 
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Alternativ B, C og D: 

Alternativene er lokalisert omtrentlig likt forbi delområdet. Avstand økes. Delområdet 

berøres ikke.  

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 
Kartet viser alternativer ved Mule – Rinnleiret. Stiplet linje viser tunnel. 

 

Delområde NF21 Området Mule – Vinne 

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men er bomiljø og i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Arbeidssykling forekommer også her. Området har gode forbindelser med 

gang- og sykkelveg og lokalveger, samt gode krysningsmuligheter av E6 i dag. Nærhet til 

friluftsområder på Skånes og Rinnleiret. 

Alternativer A - D er lokalisert ulikt gjennom delområdet.  

Alternativ A: 

Alternativet lokaliseres langs eksisterende E6 men legges lenger oppe i helninga sør for 

jernbane. Kort tunnel gjennom Kjerktrøhaugen. Den krysser deretter bobilparkering på 
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Rinnleiret og fortsetter parallelt nordvest for dagens E6 og bebyggelsen fram til Vinne. 

Avstanden til boliger og næringsvirksomhet på Rinnleiret øker noe i forhold til i dag. 

Støyforhold endres. Kryss plasseres nordøst ved dagens kryss med fv. 72. Dagens E6 er 

lokalveg. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

Alternativ B: 

Alternativet er lokalisert nær fv. 133 sør for dagens E6. Den går jordbrukslandskapet med 

spredt bebyggelse som er skjermet for trafikk og støy i dag. Tunnel under ås sør for 

Sålthåmmår skjermer noe mot inngrep og støy. Avstand til boliger på Mule og i Mulelia økes 

i forhold til i dag. Avstand til boliger på Vinne økes. Kryss plasseres noe lenger nord enn 

dagens kryss. Dagens E6 blir lokalveg.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet til ingen endring (intet – lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

Alternativ C: 

Alternativet er lokalisert helt øst i planområdet. Det går parallelt med jernbane på Rinnleiret. 

Den går jordbrukslandskapet med spredt bebyggelse som er skjermet for trafikk og støy i 

dag. Avstand til boliger på Mule og i Mulelia økes i forhold til i dag. Kryss plasseres noe 

lenger nord enn i dag. Dagens E6 blir lokalveg.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

 

Alternativ D: 

Alternativet er lokalisert likt som B og C sør for Mule, men svinger inn mot Rinnleiret via en 

tunnel under jernbanen gjennom Kjerktrøhaugen. Den går i jordbrukslandskapet med spredt 

bebyggelse som er skjermet for trafikk og støy i dag før den er lokalisert langs eksisterende 

E6 mellom Rinnleiret og Vinne. Den krysser deretter bobilparkering på Rinnleiret og 

fortsetter parallelt nordvest for dagens E6 og bebyggelsen fram til Vinne. Avstanden til 

boliger og næringsvirksomhet på Rinnleiret øker noe i forhold til i dag. Støyforhold endres. 

Kryss plasseres nordøst ved dagens kryss med fv. 72. Dagens E6 blir lokalveg.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ konsekvens (-) 

 

Delområde NF22 Rinnleiret gamle militærleir  

Identitetsskapende område. Turmål. Bobil-camping. Lokal verdi. 

Alternativer A og D  

Alternativer A og D er lokalisert likt ved delområdet. Alternativer lokaliseres langs 

eksisterende E6, men flyttes opp mot sør i Mulelia. Krysser over bobilparkering før den ligger 

nordvest for dagens E6. Bobilparkering blir ødelagt. Nærføring til delområdet øker og 

støyforhold endres noe. 
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Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

Alternativ B og C: 

Alternativene er lokalisert omtrentlig likt forbi delområdet. Avstand økes. Delområdet 

berøres ikke.  

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 
Kartet viser alternativer ved Vinne. Kryss er vist på hvert alternativ. 

 

Delområde NF23 Vinne – Verdalsøra/ Ørmelen- Verdalselva (byområdet)  

Boligbebyggelse og næringsareal nær E6 nær E6, men det er gode forbindelser over E6 og 

langs E6. Nærhet til Verdal bysentrum og til friluftsområder på Ørin og langs Verdalselva. 

Ligger nær E6 i dag og er støyutsatt. 

Alternativer A - D er lokalisert likt gjennom delområdet.  

Alternativet lokaliseres langs eksisterende E6, men utvides noe ved høyere vegstandard. 

Støyforhold endres noe. En bolig må innløses. Forhold til friluftsområdet vest for E6 endres 

ikke. Tilgjengelighet endres ikke, og vil fortsatt være god. 
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Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF24 Ørin turområde inkl. elvemunning 

Friluftsområde med høy bruksverdi og god tilrettelegging for alle brukergrupper. Turmål og 

badeplass. Russergravene også mål for kulturell interesse. Lokal verdi. Ligger nær E6 i dag 

og er støyutsatt. 

Alternativer A - D er lokalisert likt gjennom delområdet.  

Alternativer er lokaliseres langs eksisterende E6, men utvides noe ved høyere vegstandard. 

Forhold til friluftsområdet vest for E6 endres ikke. Tilgjengelighet endres ikke, og vil fortsatt 

være god. Støyforhold kan endres noe. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

6.3.6 Samlet vurdering for delstrekningen Rinnleiret 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten trafikk og støy. 

Delstrekning Rinnleiret Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

NF20 Tettstedet Mule middels -- 0 0 0 

NF21 Mule - Vinne liten - - - - 

NF22 Rinnleiret gamle militærleir liten -

middels 

- 0 0 - 

NF23 Vinne – Ørmelen -

Verdalselva 

middels -

stor 

0 0 0 0 

NF24 Ørin stor 0 0 0 0 

      

Samlet konsekvens  -- - - - 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  4 1 3 2 

 

På delstrekningen Rinnleiret er alternativ B vurdert som det beste da det berører minst de 

sammenhengende områdene ved Sålthåmmer, samtidig som tunnel opprettholder 

forbindelser på tvers.   

Alternativ A langs eksisterende E6 gir mest inngrep der det er mest aktivitet og boliger. 

Nærmiljøanlegg på Mule berøres.  Alternativ D rangeres som nest best da berører mindre 

områder enn alternativ C av de sammenhengende områdene. Kryss bør plasseres lenger 

nord som på alternativ B som ligger bedre i landskapet. 

Alternativ B anbefales. 
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6.3.7 Delstrekning Fleskhus 

Delområde NF25 Tursti langs Verdalselva  

I Verdal er området på begge sider av utløpet av Verdalselva populære turområder. Tursti/-

promenade langs Verdalselva på begge sider. På nordsiden går sti fra sentrum E6 til Trones 

via undergang på E6 i dag. Fra Ydsedalen er det også forbindelse og grønnkorridor mellom 

bebyggelsen på østsida av E6 og Trones. Det er dårlig forbindelse over Verdalselva i dette 

området i dag, da E6 må benyttes. 

Kartet viser alternativer for ny E6 ved Fleskhus med verdivurdering for delområder. 

Alternativer A - D er lokalisert likt forbi boligområdet. Støyforhold kan endres. Vegsystem 

opprettholdes som i dag med ny bru over Verdalselva. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Avbøtende tiltak: Bru må ha plass til turveg/grønnkorridor under på begge sider av elva. 
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Delområde NF26 Boligfeltet Nordbergsveet/Ydsedalen 

Boligfelt med god forbindelse til Verdal sentrum og skoleområdet. Det er gang- og 

sykkelveg og lokalveger til Verdal by, men dårlig gang- og sykkelvegforbindelser nordover. 

Alternativer A - D er lokalisert likt forbi boligområdet. Støyforhold kan endres. Vegsystem 

opprettholdes som i dag. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 
Kartet viser alternativer ved Fleskhus. Kryss er vist på hvert alternativ. 

 

Delområde NF27 Trones turområde inkl. golfbane og boliger  

Boliger med nærmiljøaktivitet ved fjorden. Lett tilgjengelig turområde ved fjorden. Golfbane 

med stor bruk.  

Alternativer A, C og D er lokalisert likt ved delområdet. Kryss på Fleskhus er omtrentlig som 

dagens kryss. Vegsystem opprettholdes som i dag. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ B: 

Alternativet er lokalisert lenger vest enn dagens E6 ved delområdet. Avstand er fortsatt stor. 

Vegsystem opprettholdes omtrentlig som i dag. Delområdet berøres ikke, men får noe mer 

nærføring.  
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Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

 

Delområde NF28 Området Verdalselva - Fleskhus - Koabjørga  

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Arbeidssykling forekommer også her. 

Alternativer A - D er delvis lokalisert omtrentlig likt gjennom delområdet, men skilles sør for 

Fleskhus på hver sine sider av eksisterende E6.  

Alternativ A, D og C: 

Alternativer lokaliseres nær eksisterende E6 på østsida av jernbanespor. Kryssområde på 

Fleskhus er omtrentlig som dagens kryss. Vegsystem opprettholdes som i dag. Eksisterende 

E6 blir lokalveg. Alternativene kan gi endrede støyforhold og nærføring til enkeltboliger. 

Tilgjengelighet til begge sider av E6 opprettholdes. Kryss på alternativ C gir mest nærføring 

til boliger. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Liten negativ (-) 

Alternativ B: 

Alternativet er lokalisert lenger vest enn dagens E6 sør i delområdet og legger seg mer inntil 

mot nord. Kryss på vestside av dagens E6. Tilgjengelighet opprettholdes som i dag til begge 

sider av E6, men krysset har minst nærføring til boligfelt på Fleskhus.  Kryss gir god 

forbindelse til Trones og områder øst for E6. Forbindelser mot fjorden opprettholdes som i 

dag. 

Omfangsvurdering:   Lite forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativ (-) 

 

Delområde NF29 Leklemåsen boligfelt  

Bomiljø og opphold mellom husene. Trygt bomiljø. God gang- og sykkelvegforbindelse til 

Verdal by. 

Alternativer A, C og D er lokalisert likt ved delområdet. Kryss på Fleskhus er omtrentlig som 

dagens kryss, men gir mer nærføring til boliger. Støyforhold kan endres. Enkelte boliger må 

innløses. Vegsystem opprettholdes omtrentlig som i dag. Kryss på C gir mest nærføring. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet – middels forringet (lite- middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativt (--) 

Alternativ B: 

Alternativene er lokalisert lenger vest enn dagens E6 ved delområdet. Avstand økes. 

Delområdet berøres ikke.  
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Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

6.3.8 Samlet vurdering for delstrekningen Fleskhus 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten trafikk og støy. 

Delstrekning Fleskhus Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

NF25 Tursti langs Verdalselva middels 0 0 0 0 

NF26 Nordbergsveet boligfelt middels - - - - 

NF27 Trones turområde middels 0 - 0 0 

NF28 Verdalselva Fleskhus - 

Koabjørga 

liten -

middels 

- - - - 

NF29 Leklemåsen boligfelt middels -- 0 -- -- 

      

Samlet konsekvens  - - - - 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  2 1 4 2 

 

På delstrekning er alternativ B vurdert som det beste. Alternativ B ligger vest for dagens E6, 

og gir mindre nærføring til boliger øst for dagens E6 og jernbane. Avstand til Tronesområdet 

er fortsatt relativ stor. Kryssplassering gir mer direkte lokalvegsystem som unngår nærføring 

ved Fleskhus og Leklemåsen. Forbindelser mot fjorden opprettholdes som i dag ved alle 

alternativ. Alternativ A og D har samme lokalisering og er lokalisert nær eksisterende E6 på 

østsida av jernbanespor, og kryssområdet er omtrentlig som dagens kryss. Lokalvegsystem 

opprettholdes omtrentlig som i dag. Gårdstun må innløses. Alternativ C ligger noe mer mot 

øst, og gir noe mer nærføring mot boliger i Leklemåsen.  

 

Alternativ B anbefales. 
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6.3.9 Delstrekning Røra  

Delområde NF30 Koabjørga – Hylla  

Smalt område med E6 og spredte boliger. Lite tilgjengelig da gang- og sykkelveg mangler. 

Ferdsel langs og på tvers av E6 oppleves utrygg. Ligger nær E6 i dag og er støyutsatt. 

 
Kartet viser alternativer for ny E6 ved Røra med verdivurdering for delområder. 
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Alternativer A - D er lokalisert i tunnel ved delområdet. Eksisterende E6 blir lokalveg, men 

også omkjøringsveg for tunnel. Trygghet for ferdsel, støy- og nærføring bedres betraktelig. 

Tunnelportalområde kan gir noe nærføring og endrete støyforhold. Tilgjengelighet økes. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  middels positivt (++) 

Avbøtende tiltak:  

Tunnelportaler forlenges mot sør for minske nærføring til boliger over tunnelinnslag. 

 

Delområde NF31 Bjørvika badeplass  

Badeplass med lokal verdi. Vanskelig tilgjengelig pga. nærhet til E6 og utrygg adkomst. 

Alternativer A - D er lokalisert i tunnel ved delområdet. Eksisterende E6 blir lokalveg, men 

også omkjøringsveg for tunnel. Delområdet berøres ikke. Delområdet blir betydelig lettere 

tilgjengelig. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (Middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positivt (++) 

 

Delområde NF32 Badeplass Koabjørga  

Badeplass samlokalisert med campingplass. Godt opparbeidet og har høy bruksverdi. Lett 

tilgjengelig. Statlig sikret område, og område med regional verdi. Ligger nær E6 i dag og er 

støyutsatt. 

Alternativer A - D er lokalisert i tunnel ved delområdet. Eksisterende E6 blir lokalveg, men 

også omkjøringsveg for tunnel. Delområdet berøres ikke. Støyforhold bedres. 

Omfangsvurdering:   Noe forbedret (lite positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positivt (++) 

 

Delområde NF33 Tettstedet Røra  

Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle befolkningsgrupper. 

Alternativer A og D er lokalisert i tunnel forbi delområdet. Tunnelpåslag i nord er ved 

trafostasjon slik at dette kan påvirke området der støymessig og med nærføring til boliger. 

Enkelte boliger må innløses. Tunnelområdet gjør at sammenhengen mellom tettstedet og 

boliger rett nord for Røra blir brutt. Lokalveg blir lokalisert over tunnel.   

Eksisterende E6 blir lokalveg, men også omkjøringsveg for tunnel. Trygghet for alle 

trafikanter øker. Tettstedet kan utvikles og få et bedre nærmiljø og sammenhenger innad i 

sentrum. Støyforhold bedres i delområdet. 
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Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Avbøtende tiltak:  

Tunnelportal forlenges nordover på alternativ A og D for å minske nærføring til boliger og 

integrere støytiltak i den. 

 
Kartet viser alternativer ved Røra sentrum. Kryss er vist på hvert alternativ. 

 

Alternativ C er lokalisert i tunnel ved delområdet. Tettstedet med nærmiljøfunksjoner 

berøres ikke. Eksisterende E6 blir lokalveg, men vil fungere som omkjøringsveg for tunnel. 

Trygghet for alle trafikanter øker. Tettstedet kan utvikles og få et bedre nærmiljø og 

sammenhenger innad i sentrum. Støyforhold bedres i delområdet. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Alternativ B ligger vest for tettstedet og vil gi nærføring til nærmiljøfunksjoner. Mot vest og 

mot Hylla vil vegen bli en barriere mellom deler av tettstedet selv om det etableres. 

Omfangsvurdering:   Lite forbedret (lite positivt) 

Konsekvensvurdering:  Liten positiv (++) 

Avbøtende tiltak:  

Alternativ B legges tungt i terrenget eller i en kort miljøtunnel for å minske barriere mellom 

Røra og Hylla. Flyttes lenger vest for å minske nærføring til tettstedet. 



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

102 

Delområde NF34 Røra skoleområde  

Skole idrettsanlegg og barnehage. Forsamlingshus. 

Alternativer A og D er lokalisert i tunnel forbi delområdet. Eksisterende E6 blir lokalveg, og 

bedrer sammenhengen innad mellom skoleområde og boliger sør for dagens E6, men også 

omkjøringsveg for tunnel. Trygghet for alle trafikanter øker. Tettstedet kan utvikles og få et 

bedre nærmiljø og sammenhenger innad i sentrum. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

 

Alternativ C er lokalisert i tunnel ved delområdet. Tettstedet med nærmiljøfunksjoner 

berøres ikke. Eksisterende E6 blir lokalveg, men vil fungere som omkjøringsveg for tunnel. 

Trygghet for alle trafikanter øker. Tettstedet kan utvikles og få et bedre nærmiljø og 

sammenhenger innad i sentrum. Støyforhold bedres i delområdet. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

Alternativ B ligger vest for skole, barnehage og idrettsanlegg, og vil gi nærføring til 

nærmiljøfunksjoner. Vegen vil oppleves som en barriere mot omkringliggende turområder. 

Kryssområdet vil gi nærføring og endrede støyforhold og gi utrygghetsfølelse i området. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Stor negativ (---) 

Avbøtende tiltak:  

Alternativ B flyttes lenger vest for å minske nærføring til skole- og idrettsanlegg. 

 

Delområde NF35 Turområdet Vådal  

Turområde med stor bruk. Godt tilrettelagt og skiltet. Natur og kulturinteresser. 

Alternativer A, B og D er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Alternativ C ligger i tunnel forbi området. Delområdet berøres derfor ikke. Tunnelpåslag er 

ved Bergsaunet nord for delområdet. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF36 Området Røra – Røskje  

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Området har dårlig gang- og sykkelvegforbindelser langs E6 så det føles 

utrygt å ferdes.  
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Alternativer A og D er lokalisert likt i delområdet. Ny lokalveg må bygges da alternativ går i 

dagens E6. Kort tunnel gjennom ås fra Berg til Røskje. Nærføring til gårdsbruk. Trolig 

innløsing av bolig. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

Alternativ C er lokalisert i tunnel som kommer ut ved Bergsaunet i delområdet. Lokalvegnett 

må legges om noe.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

Alternativ B ligger vest for Lensmyra og fortsetter inn i tunnel ved Lorås. Berører et urørt 

område så støyforhold og nærføring endres ved gårdstun. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

  



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

104 

6.3.10 Samlet vurdering for delstrekningen Røra 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til tettstedet Røra med skole- og idrettsområder. 

Delstrekning Røra Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

NF30 Koabjørga - Hylla liten ++ ++ ++ ++ 

NF31 Bjørvika badeplass middels ++ ++ ++ ++ 

NF32 Badeplass Koabjørga stor ++ ++ ++ ++ 

NF33 Tettstedet Røra middels - 

stor 

++ + ++ ++ 

NF34 Røra skoleområde stor ++ --- ++ ++ 

NF35 Turområde Vådal - 

Koabjørga 

middels  0 0 0 0 

NF36 Røra – Røskje liten - - - - 

      

Samlet konsekvens  + -- + + 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  2 4 1 2 

 

På delstrekningen er alternativ C vurdert som det beste. Det berører ingen av områdene da 

det går i lang tunnel forbi Røra tettsted. 

Alternativ A og D vurderes nest best. Enkelte boliger nord for tettsted må innløses og får 

nærføring, men tettstedet blir liggende urørt sør for trafostasjonen, og forbindelser innad i 

tettstedet og mot Hylla og fjorden opprettholdes. Alternativ B vest for sentrum gir nærføring 

til skole, barnehage og idrettsområde. Det deler tettstedet og gir en barriere mellom tettsted 

med skole og boliger mot Hylla og fjorden. 

Alternativ C anbefales. 
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6.3.11 Delstrekning Sparbu  

Delområde NF37 Røskje - Lorvika - Sparbu  

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men i bruk til tur og 

friluftsaktiviteter. Lokal veger gir fine opplevelser. Området har dårlig gang- og 

sykkelvegforbindelser langs E6 så det føles utrygt å ferdes. 

 

 
Kartet viser alternativer for ny E6 i Sparbu med verdivurdering for delområder.  
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Alternativer A og D er lokalisert på hver sin side av jernbanespor, men omtrentlig likt i 

delområdet. Eksisterende E6 blir lokalveg. Nærføring til gårdsbruk. På vestside av dagens E6 

og jernbane er det flere turmål som badeplasser ved Borgenfjorden, Mæresskaret ved 

Smolan og en populær turrute om Barkalden.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

Alternativ C er lokalisert øst for eksisterende E6. Berører et urørt område så støyforhold og 

nærføring endres ved boliger og gårdstun. Haugtussa barnehage ligger utenfor 

undersøkelsesområdet med avstand på omtrentlig 500 m, adkomst endres noe via lokalveg. 

Eksisterende E6 blir lokalveg. På østside er det turmål ved Finnkoihaugen og Oppemshøgda. 

Turveg om Ramberg og Jermstad. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

Alternativ B ligger vest sør i delområdet og fortsetter til samme lokalisering som alternativ D. 

Alternativet krysser over øst i Lorvikaområdet og gir en barriere på lokalvegnettet som 

turområde. Berører et lite trafikkert område så støyforhold og nærføring endres.  

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

Delområde NF38 Tettstedet Sparbu  

Tettsted med mange nærmiljøfunksjoner. Det er både boligområder, arbeidsplasser, 

servicefunksjoner og områder for alle befolkningsgrupper.  

Alternativer B og D er lokalisert vest for jernbane og tettstedet, men de kan påvirke området 

støymessig og med nærføring til enkeltboliger. Eksisterende E6 blir lokalveg. Trygghet for 

alle trafikanter øker. Tettstedet kan utvikles og få et bedre nærmiljø og sammenhenger 

innad i sentrum. Støyforhold bedres i delområdet. 

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

 

Alternativ A er lokalisert langs jernbane gjennom tettstedet. Nærmiljøfunksjoner berøres 

sterkt i dette området, og strukturen i sentrum endres sterkt. Eksisterende E6 blir lokalveg 

så forholdene der vil bli forbedret langs den, og trygghet for alle trafikanter øker. Tettstedet 

kan utvikles og få et bedre nærmiljø og sammenhenger innad i sentrum. Mot vest vil ny veg 

blir en bred barriere sammen med jernbane. Kryssing av E6 og jernbane vil gi en lang 

undergang. Boliger og enkelte næringsbygg nær jernbane må innløses. Jernbanestasjon må 

flyttes. Støyforhold endres. Miljøtunnel som er foreslått er for kort i alternativet, og bør 

forlenges til minimum 600 m for å gi mindre negativ påvirkning. 

Omfangsvurdering:   Forringet (middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  Stor negativ konsekvens (---) 
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Avbøtende tiltak:  

Alternativ A krever miljøtunnel gjennom hele sentrum (minimum lengde 600 m) for å minske 

barrierevirkningen og inngrep i sentrumsstrukturen. Det vil minske nærføring til boliger og 

integrere støytiltak i den. Lokalbefolkning må prioriteres slik at de har gode kryssinger over 

E6 og jernbane og at nærføring gir mist mulig ulemper.  

 
Kart viser alternativer fobi Sparbu og Mære.  

Alternativ C ligger øst for tettstedet og vil gi nærføring til nye områder.  

Omfangsvurdering:   Forbedret (middels positivt) 

Konsekvensvurdering:  Middels positiv (++) 

 

Delområde NF39: Turveg/grønnkorridor øst for Sparbu  

Turveg/grønnkorridor med lokal verdi.  

Alternativer A, B og D er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ C går nær delområdet, og blir en barriere mot vest. Kryssing av turveg/lokalveg 

må etableres under ny E6. Støysituasjon endres pga. nærføring. 
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Avbøtende tiltak:  

Kryssing av turveg bygges som undergang for å beholde sammenhengen mellom områdene 

og gjøre opplevelsene av å krysse E6 trygg. Vegetasjonsbelte etableres mellom E6 og turveg. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

Delområde NF40: Turveg/grønnkorridor på vestside av E6 og jernbane, inkl. 

Smolmarka 

Turveg/grønnkorridor og turområde med lokal verdi. Mye bruk.  

Alternativ A går nær delområdet, men på andre siden av jernbanen. Jernbane og E6 blir en 

bred barriere mot vest. Kryssing av turveg/lokalveg må etableres under ny E6 på østsiden. 

Støysituasjon endres til det verre. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativ (-) 

Avbøtende tiltak: Vegetasjonsbelte etableres langs E6 og jernbane. 

Alternativer B og D er lokalisert nær og delvis over området. Turveg og opplevelse blir sterkt 

redusert. 

Omfangsvurdering:   Forringet – ødelagt (stort - middels negativt) 

Konsekvensvurdering:  stor negativ (---) 

Avbøtende tiltak:  

Der turveg blir ødelagt etableres ny veg i samme område/på siden av E6. Kryssing av E6 

bygges som underganger for å beholde sammenhengen mellom områdene og gjøre 

opplevelsene av å krysse E6 trygg.  

Alternativer C er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF41 Furuskogen turområde  

Turområde med lokal verdi. Stor bruk og tilrettelagt for alle brukergrupper. 

Alternativer A, B og D er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Alternativ C ligger noe nærmere, men delområdet berøres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 
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Delområde NF42: Skoleveg/turveg mellom Sparbu og Mære  

Skoleveg og turveg mellom Sparbu og Mære. Lokal verdi. Stor bruk.  

Alternativer A, B og D er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Alternativ C krysser delområdet, og blir en barriere på skolevegen og mellom Sparbu og 

Mære. Lokalveg med gangveg må etableres over ny E6. 

Omfangsvurdering:   Forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

Avbøtende tiltak:  

Kryssing av skoleveg bør bygges som en kort miljøtunnel i stedet for bru for å beholde 

sammenhengen mellom områdene og gjøre opplevelsene av å krysse E6 tryggere. 

 

Delområde NF43 Paintballbane Mære  

Paintballbane med lokal verdi. Ligger nær E6 og er støyutsatt. Liten bruk. 

Alternativer A - D er lokalisert gjennom området. Delområdet ødelegges. 

Omfangsvurdering:   Stort negativt (ødelagt) 

Konsekvensvurdering:  liten negativ (-) 

 

Delområde NF44 Området Sparbu – Mære  

Området har liten betydning for nærmiljø og friluftsliv, men har nærheten til Mære og 

Sparbu. Området har dårlig gang- og sykkelvegforbindelse langs E6, men skoleveg er langs 

lokalveg.  

Alternativer A - D er lokalisert likt langs eksisterende E6 i delområdet. Utvidelse av 

vegstandard vil gi noe nærføring til boliger. Kryssområde på alternativ A-C er lokalisert i 

grensa mellom delområdene N34 og N35, mens kryss på alternativ D ligger på Mære. Ny 

lokalveg må etableres mellom Sparbu og Mære. Trygghet vil økes for alle trafikanter. 

Omfangsvurdering:   Noe forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Lite negativt (-) 

 

Delområde NF45 Mære kirke  

Kirken har en viktig funksjon i nærmiljøet, både for kirkelige aktiviteter og konserter. Turmål 

for både lokale turer og for reisende, kulturell interesse og utsikt. Identitetsskapende 

område. 

Alternativer A - C er lokalisert med god avstand til området. Støyforhold kan endres ved 

høyere hastighet og ved kryss på Mære. Delområdet berøres ikke. 
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Omfangsvurdering: Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering: Ubetydelig (0) 

 

Delområde NF46 Mære med boliger, butikk, barnehage og helsehus 

Boligområde på Mære med butikk, legekontor, barnehage og med opphold og 

nærmiljøfunksjoner. Deler av området ligger nær E6 og er støyutsatt. Kryssing av E6 er 

utrygg. 

Alternativer A - C er lokalisert nær området, men ligger mellom dagens E6 og jernbane.  

Kryssområde er lokalisert mellom Sparbu og Mære og berører ikke delområdet. Lokalveger 

må etableres for tilgjengelighet.  

Omfangsvurdering:   Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering:  Ubetydelig (0) 

Avbøtende tiltak: Gode forbindelser etableres for tilgjengelighet langs og over E6.  

Alternativ D er lokalisert likt som A-C, men har kryssplassering ved Mære. Kryss tar stor 

plass og berører området direkte. Område med legekontor og barnehage må innløses.  

Omfangsvurdering:   Forringet (lite negativt) 

Konsekvensvurdering:  Middels negativ (--) 

Avbøtende tiltak:  

Kryss lokalisere lenger sør, dvs. som på alternativ A-C. 

 

Delområdet NF47 Mære skole med idrettshall og idrettsanlegg  

Skoleområde med skole og idrettsanlegg. Området har høy bruksintensitet og har god 

tilrettelegging for alle brukergrupper. 

Alternativer A - D er lokalisert med god avstand til området. Delområdet berøres ikke. 

Omfangsvurdering: Ingen endring (intet) 

Konsekvensvurdering: Ubetydelig (0) 
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6.3.12 Samlet vurdering for delstrekningen Sparbu 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til tettstedet Sparbu ved 

alternativ A, samt noe ved nye inngrep og nærføring til boliger og gårdstun som i dag ligger 

i skjermede områder uten trafikk og støy. 

Delstrekning Sparbu Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Område Verdi Konsekvens Konsekvens Konsekvens Konsekvens 

NF37 Røskje – Lorvika - Sparbu liten - - - - 

NF38 Tettstedet Sparbu middels-

stor 

--- ++ ++ ++ 

NF39 Turveg/grønnkorridor øst for 

Sparbu 

liten - 

middels 

0 0 - 0 

NF40 Turveg/grønnkorridor på 

vestside av E6 og jernbane, inkl. 

Smolmarka 

middels - --- 0 --- 

NF41 Furuskogen turområde middels 0 0 0 0 

NF42 Skoleveg/turveg mellom 

Sparbu og Mære  

middels -

stor 

0 0 -- 0 

NF43 Paintballbane Mære liten - - - - 

NF44 Sparbu - Mære liten - - - - 

NF45 Mære kirke med omegn middels 0 0 0 0 

NF46 Mære med boliger, mm middels -

stor 

0 0 0 -- 

NF47 Mære skoleområde stor 0 0 0 0 

      

Samlet konsekvens  --- - - - 

Strider mot nasjonale mål      

Rangering  4 2 1 2 

 

På delstrekningen er alternativ C vurdert som det beste da det unngår sentrum og 

sentrumsnære områder. For å opprettholde forbindelsen mellom Sparbu og Hamrem som er 

skoleveg bør det bygges en kort miljøtunnel i stedet for bru. 

Tettstedet blir liggende som en helhet og uforstyrret ved alternativ B, D og C.  Alternativ C 

deler sammenhengen ved Hamrem, der også skoleveg mellom Sparbu og Mære krysser.  

På vestside av dagens E6 og jernbane er det flere turmål som badeplasser ved 

Borgenfjorden, Mæresskaret ved Smolan og en populær turrute om Barkalden. Alternativ B 

og D gir barriere og inngrep mot disse turområdene.  

Alternativ A gjennom sentrum gir svært store negative konsekvenser for tettstedet og 

framtidig stedsutvikling. Miljøtunnel er for kort i alternativet, og bør forlenges til minimum 

600 m for å gi mindre negativ påvirkning. Det bør økes for å unngå tunnelportalsoner 

innenfor dagens tettstedsavgrensning 

Alternativ C anbefales med kryss på Sparbu.  

 

Kryssing av skoleveg bør bygges som en kort miljøtunnel i stedet for bru for å beholde 

sammenhengen mellom områdene og gjøre opplevelsene av å krysse E6 tryggere.  
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7 SAMLET KONSEKVENSUTREDNING 

På bakgrunn av verdien som er satt på delområder, er omfang (påvirkning) og konsekvens 

vurdert. 

Under kapittelet Vurdering av omfang (påvirkning) og konsekvens, er det laget tabeller for 

hver delstrekning. Kryss og nye lokalveger er med i vurderingene. 

 

I dette kapitlet er disse samlet i en samletabell som viser sammenstilling av konsekvenser. 

For hver delstrekning er det det beste alternativet beskrevet og vurdert. Til slutt er det sett 

på hele strekningen fra Åsen nord til Mære. En kombinasjon av alternativene anbefales for 

temaet Nærmiljø og friluftsliv.  

 

7.1 Sammenstilling av alternativene 

Delstrekning Skogn 

Mellom Ronglan og Skogn er det negative omfanget av alternativer knyttet til utvidelse av 

vegstandard og ny kryssplassering. Alternativer legges i samme korridor som dagens E6 

mellom Ronglan og Rennan slik at vegen gir ingen ny situasjon, men ny vegstandard gir 

inngrep og noe mer nærføring til boliger og gårdstun. Ved Skogn endres situasjonen 

avhengig av hvilket alternativ som velges. 

På delstrekningen vurderes alternativ C om best. Lokalisering gir minst inngrep i viktige 

nærmiljø og friluftsområder ved Skogn sentrum. Alternativ B gir inngrep i Holsandbukta og 

skaper en barriere mellom tettstedet og fjorden, men tunneler på begge sider av bukta gir 

bedre tilgjengelighet og nærmiljø. Alternativ A og D gir store inngrep ved Holsandbukta og 

nedre del av sentrum og opp mot Alstadhaug. 

 

Alternativ C anbefales. 

 

Delstrekning Levanger 

På delstrekning Levanger er det negative omfanget av alternativer mye knyttet til utvidelse av 

vegstandard og nye kryssplassering. Det negative omfanget av alternativer er også knyttet til 

nye inngrep og nærføring til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten 

trafikk og støy. Ved Levanger vil situasjonen endres mye avhengig av hvilket alternativ og 

kryssplassering som velges 

Alternativer legges i samme korridor som dagens E6 mellom Moan og Mule slik at vegen gir 

ingen ny situasjon, men ny vegstandard gir inngrep og noe mer nærføring til boliger og 

gårdstun.  

For delstrekningen anbefales alternativ A i tunnel under Høgberget for å unngå 

Nossumhyllan og området sørøst for Nordbergåsen og ved Halsan skole. Videre mot 

Okkenhaug og Mule følger alle alternativ samme linje. Kryssløsning på A berører 

Levangerelva med rampene mot nord. 
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Alternativ D gir den dårligste løsningen da Nossumhyllan og Moan berøres, og området mot 

Eidsbotn får negativ påvirkning når E6 legges nær. Miljøtunnel på minimum 700 m gir 

mindre negativ påvirkning. Det kreves miljøtunnel for å opprettholde sammenhenger og gi 

minst mulig negative virkninger for nærmiljøet ved Eidsbotn. 

Alternativ A anbefales. 

 

Delstrekning Rinnleiret 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten trafikk og støy. 

På delstrekningen Rinnleiret er alternativ B vurdert som det beste da det berører minst de 

sammenhengende områdene ved Sålthåmmer, samtidig som tunnel opprettholder 

forbindelser på tvers.   

Alternativ A langs eksisterende E6 gir mest inngrep der det er mest aktivitet og boliger. 

Nærmiljøanlegg på Mule berøres.  Alternativ D rangeres som nest best da berører mindre 

områder enn alternativ C av de sammenhengende områdene. Kryss bør plasseres lenger 

nord som på alternativ B som ligger bedre i landskapet. 

Alternativ B anbefales. 

 

Delstrekning Fleskhus 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til boliger og gårdstun som i dag ligger i skjermede områder uten trafikk og støy. 

På delstrekning er alternativ B vurdert som det beste. Alternativ B ligger vest for dagens E6, 

og gir mindre nærføring til boliger øst for dagens E6 og jernbane. Avstand til Tronesområdet 

er fortsatt relativ stor. Kryssplassering gir mer direkte lokalvegsystem som unngår nærføring 

ved Fleskhus og Leklemåsen. Forbindelser mot fjorden opprettholdes som i dag ved alle 

alternativ. Alternativ A og D har samme lokalisering og er lokalisert nær eksisterende E6 på 

østsida av jernbanespor, og kryssområdet er omtrentlig som dagens kryss. Lokalvegsystem 

opprettholdes omtrentlig som i dag. Gårdstun må innløses. Alternativ C ligger noe mer mot 

øst, og gir noe mer nærføring mot boliger i Leklemåsen.  

 

Alternativ B anbefales. 

 

Delstrekning Røra 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til nye inngrep og nærføring 

til tettstedet Røra med skole- og idrettsområder. 

På delstrekningen er alternativ C vurdert som det beste. Det berører ingen av områdene da 

det går i lang tunnel forbi Røra tettsted. 
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Alternativ A og D vurderes nest best. Enkelte boliger nord for tettsted må innløses og får 

nærføring, men tettstedet blir liggende urørt sør for trafostasjonen, og forbindelser innad i 

tettstedet og mot Hylla og fjorden opprettholdes. Alternativ B vest for sentrum gir nærføring 

til skole, barnehage og idrettsområde. Det deler tettstedet og gir en barriere mellom tettsted 

med skole og boliger mot Hylla og fjorden. 

Alternativ C anbefales. 

 

Delstrekning Sparbu 

På delstrekning er det negative omfanget av alternativer knyttet til tettstedet Sparbu ved 

alternativ A, samt noe ved nye inngrep og nærføring til boliger og gårdstun som i dag ligger 

i skjermede områder uten trafikk og støy. 

 

På delstrekningen er alternativ C vurdert som det beste da det unngår sentrum og 

sentrumsnære områder. For å opprettholde forbindelsen mellom Sparbu og Hamrem som er 

skoleveg bør det bygges en kort miljøtunnel i stedet for bru. 

Tettstedet blir liggende som en helhet og uforstyrret ved alternativ B, D og C.  Alternativ C 

deler sammenhengen ved Hamrem, der også skoleveg mellom Sparbu og Mære krysser.  

På vestside av dagens E6 og jernbane er det flere turmål som badeplasser ved 

Borgenfjorden, Mæresskaret ved Smolan og en populær turrute om Barkalden. Alternativ B 

og D gir barriere og inngrep mot disse turområdene.  

Alternativ A gjennom sentrum gir svært store negative konsekvenser for tettstedet og 

framtidig stedsutvikling. Miljøtunnel er for kort i alternativet, og bør forlenges til minimum 

600 m for å gi mindre negativ påvirkning. Det bør økes for å unngå tunnelportalsoner 

innenfor dagens tettstedsavgrensning 

 

Alternativ C anbefales med kryss på Sparbu.  

 

Avbøtende tiltak ved alternativ C:  

Kryssing av skoleveg bør bygges som en kort miljøtunnel i stedet for bru for å beholde 

sammenhengen mellom områdene og gjøre opplevelsene av å krysse E6 tryggere. 

 

  



E6 Åsen nord – Mære. Kommunedelplan med konsekvensutredning (KU). Tema: Nærmiljø og friluftsliv 

 

 

Dato: 9.6.2017 

115 

7.1.1 Samletabell for fagområde Nærmiljø og friluftsliv 

Samletabell for konsekvenser viser konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang.  

Konsekvensvifta fra håndbok V712 ligger til grunn for konsekvensgrad. Konsekvensen er 

angitt på en ni-delt skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ 

konsekvens (----). Det er kun inngrep i delområdet med stor verdi som kan gi meget stor 

negativ konsekvens.  

Nærmiljø og friluftsliv Konsekvenser 

E6 Åsen nord - Mære  Alt. A Alt. B Alt. C Alt. D 

Skogn --- -- - --- 

Levanger 0 -- -- -- 

Rinnleiret -- - - - 

Fleskhus - - - - 

Røra + -- + + 

Sparbu --- - - - 

 

7.1.2 Anbefalt alternativ for ny E6  

Vurderingene for hver delstrekning er vurdert sammen og gir en anbefaling for hvor ny E6 

bør lokaliseres med hensyn til temaet Nærmiljø og friluftsliv. 

 Anbefalt linje på strekningen Åsen nord – Mule: 

o Skogn:    Alternativ C 

o Levanger:    Alternativ A 

 

 Anbefalt linje på strekningen Mule – Mære:  

o Rinnleiret:    Alternativ B  

o Fleskhus:    Alternativ B 

o Røra:     Alternativ C 

o Sparbu:    Alternativ C 

 

Denne kombinasjonen vurderes til i størst mulig grad til i minst mulig grad å gi negative 

konsekvenser langs strekningen.  
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7.2 Usikkerhet 

En konsekvensanalyse gir en vurdering av forhold i framtiden. Det vil alltid være knyttet 

usikkerhet til slike vurderinger. Det skilles mellom generell usikkerhet om framtiden og 

usikkerhet som kan knyttes til ett eller flere alternativer. 

Den viktigste årsaken til usikkerhet er kunnskapsmangel om verdiene, måten tiltaket 

påvirker delområdene på (omfanget) og utformingen av veglinja /tiltaket. Usikkerhet i verdi 

og/eller omfangsvurdering følger med til konsekvensutredningen.  

 

Det er ikke kjente usikkerheter som kan føre til at konsekvensvurderingene innenfor det 

aktuelle fagtemaet blir annerledes for dette tiltaket, men det kan være knyttet usikkerhet om 

alle opplysninger er tatt med. Detaljeringsgrad på opplysninger kan være for grov da det er 

et stort område som er omtalt. Type bruk og antall brukere kan være usikkert. 

 

Det er usikkerhet knyttet til hvilke løsninger som er teknisk og økonomisk mulig å 

gjennomføre. Dette kan gi noe usikkerhet med tanke på endelig utforming og funksjonalitet 

av vegen for nærmiljøet. Endelig fastsetting av hvilke boliger som må innløses for hvert av 

de ulike alternativene vil være en del av planprosessen videre. 

Det er også knyttet usikkerhet til løsninger for kryss og lokalveger i forhold til utforming og 

arealinngrep, samt krysningspunkt på E6. Støytiltak er ikke avklart. 

 

7.3 Avbøtende og kompenserende tiltak 

7.3.1 Optimalisering av linjer i planprogram 

Dette temaet har ikke dannet grunnlag for optimaliseringen som ble gjort før 

konsekvensutredningen (Optimaliseringsrapport, februar 2017, Statens vegvesen). Temaet 

har vært med i diskusjonene om optimalisering selv om det ikke har vært avgjørende for 

plassering av veglinjer. 

7.3.2 Avbøtende tiltak og tilpasning av ny E6 

Avbøtende tiltak ligger ikke inne i opprinnelige investeringskostnader, men er beskrevet som 

tiltak (tilpasninger/endringer) som skal kunne bidra til å begrense negative virkninger av 

tiltaket (eventuelt gjøre tiltaket bedre). Forslag til avbøtende tiltak er en tilleggsopplysning til 

alternativene. De avbøtende tiltakene kan endre konsekvensen noe for det aktuelle 

delområdet ved at vegen blir bedre tilpasset.  

Avbøtende tiltak kan deles i to: 

 Tiltak for å redusere miljøskaden av det ferdige tiltaket  

 Tiltak for å redusere midlertidig miljøskade i anleggsfasen 
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Figuren illustrerer at den største gevinsten oppnås ved å unngå eller begrense, deretter 

avbøting eller kompensering som siste utveg. 

 

Hierarkisk fremstilling av tiltak for å unngå negativ påvirkning ved utbyggingstiltak.  

 

Hvordan en ny E6 vil påvirke og kunne bli en barriere på store deler av strekningen, og 

særlig der den krysser byer og tettsteder er vurdert på hvert delområde. Tilgjengeligheten 

mellom gårdsbebyggelse, boligbebyggelse, tettsteder/bysentrum og strandsoner må det 

jobbes videre med i optimalisering av valgt veglinje i kommunedelplaner. 

Ved Skogn er det viktig å opprettholde kontakt mellom tettsted med boliger og fjorden med 

Holsandbukta. Ved alternativ A, B og D må tunnelportal forlenges med miljøtunnel en viss 

lengde for å få lokalveg over og for å dempe inngrep og dempe støy opp mot tettstedet. Det 

er viktig å opprettholde helheten i området og gjøre E6 til minst mulig barriere. 

Dette gjelder også Verdal der ny veg må ta hensyn til kontakten mellom byen og mot sjøen, 

og det samme gjelder på Skogn og Nossumhyllan. E6 er også en markert barriere gjennom 

tettstedene Røra og Sparbu i dag, og det må jobbes videre for å minske denne barrieren. Et 

veganlegg vil påvirke området gjennom direkte inngrep eller nærføring. Det er generelt mye 

positivt ved at ny E6 legges utenom tettsted da det som oftest medfører at ny E6 vil gå 

lenger unna skoleområder og bosetning i lokalmiljøet. Tettstedet kan utvikles og få et bedre 

miljø og sammenhenger innad i sentrum. 

- Delstrekning Levanger: Krever miljøtunnel, minimum lengde 700 m, på alternativ A 

gjennom Nossumhyllan. Det kreves miljøtunnel for å opprettholde sammenhenger og 

gi minst mulig negative virkninger for nærmiljøet ved Eidsbotn. 

 

- Delstrekning Sparbu: Krever lengre miljøtunnel, minimum lengde 600 m, på 

alternativ A langs jernbane i sentrum i stedet for 350 m. Lengden bør økes for å 

unngå tunnelportalsoner innenfor dagens tettstedsavgrensning 

Felles for alle alternativer er at de kan påvirke strukturen i området som oppdelingen og 

bruken av eiendommer. Veganlegget med konstruksjoner som bruer/underganger kan gi 

bedre muligheter der folk bor og ferdes. I tillegg vil ny veg kunne føre til barrierevirkninger, 

og endringer i forhold til dagens situasjon, både for gående og kjørende. Ny veglinje kan gi 
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nye inngrep som blir synlige fra friluftsområdet ved fjorden, fra fjorden og andre siden av 

fjorden. 

Ved Sparbu må det tenkes på hvordan skoleveg skal krysse E6 ved alternativ C. I stedet for 

bru kan det tenkes at E6 kan gå i kulvert/miljøtunnel som er noe bredere enn ei bru. Dette 

vil skjerme myke trafikanter som krysser over E6 på en bedre og tryggere måte 

 

Utforming av krysningspunkt for lokale veger, gang- og sykkeltrafikk og andre tiltak, må 

detaljvurderes, samt at støy og luftforurensning for nærmiljø og friluftsliv som følge av ny 

veg må vurderes og tas hensyn til i det videre reguleringsplanarbeidet. Arealbruk for 

utvikling i dag og i framtiden er viktig for stedsutvikling/-tilpasning i tettsteder nær veglinja.  

 

Det er viktig å ta hensyn til de som bor og lever i landskapet. 

 

Avbøtende tiltak er forsøkt beskrevet ved hvert delområde, og de er oppsummert i dette 

kapitlet. 

 

Tiltak det skal jobbes videre med er: 

 Arealbruk 

 God tilgjengelig mellom områder, tettsted/boliger/gårdstun og fjord skal 

opprettholdes og bedres. 

 Ha tilstrekkelig antall krysningspunkt der det er naturlig å krysse både for 

forgjengere, syklister og lokaltrafikk. 

 Alle konstruksjoner som bruer, underganger og tunnelportaler må utformes slik at de 

ikke blir til fysisk hinder for ferdsel eller oppleves som barrierer i et nærmiljø eller i 

et sammenhengende friluftsområde. God kvalitet på kryssing er viktig. 

 E6 bør ligge tungt i terrenget slik at den blir en minst mulig barriere, og at inngrep 

og støyskjerming blir lite dominerende.  

 Støytiltak skal tilpasses bebyggelse og områder slik at de ikke er skjemmende for 

naboer og reisende. 

 

7.4 Miljøoppfølging og før-/etterundersøkelse 

Det er foretatt en vurdering av behovet for før- og etterundersøkelser og nærmere 

undersøkelser for gjennomføring av tiltaket, jf. Forskrift om konsekvensutredninger. Før- og 

etterundersøkelser gjennomføres med sikte på å klargjøre de faktiske virkninger av planen 

eller av de avbøtende tiltakene. 

Det er ikke funnet spesielle sårbare områder og/eller viktige funksjoner som utløser dette i 

undersøkelsesområdet. 
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I reguleringsplanarbeidet skal det utarbeides detaljerte planer for vegtiltaket med 

konstruksjoner og terrenginngrep generelt og ved aktuelle krysningspunkt for allmennheten. 

Endelig plassering og utforming av krysningspunkt skal vurderes i denne fasen. 

I det videre arbeidet skal det gjøres detaljerte støyfaglige utredninger for alle boliger langs 

valgt alternativ. 

 

7.5 Konsekvenser i anleggsperioden 

Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv er knyttet til anleggsarbeider, både ved ny veg og 

anleggsveger, samt riggområder. Inngrepene kan berøre større arealer enn det framtidige 

anlegget. Det bør bygges færrest mulig anleggsveger, men heller benytte framtidig linje som 

anleggsveger. 

I anleggsfasen må det sikres trygg ferdsel for myke trafikanter, spesielt trygg skoleveg. 

Strandsonen i Holsandbukta kan påvirkes negativt i anleggsfasen. Det bør være et generelt 

mål at strandsoner, elvekanter/kantvegetasjon som ellers ikke blir berørt av vegtiltaket, ikke 

berøres/ødelegges i anleggsfasen. For å begrense virkningene er det viktig at nødvendig 

areal sikres i anleggsperioden.  

Deponi og riggområder er ikke detaljert i planens arealdisponering. Bakkeplanering og 

igjenfylling av områder for å gi bedre overganger til omkringliggende terreng kan være gode 

måter å benytte overskuddsmasser.  

Plassering av riggområder bør gjøres der det gir minst mulig inngrep og ulemper for 

lokalbefolkning. Det bør unngås å ta nye områder i bruk, men heller benytte allerede berørte 

arealer inntil veglinja. Anleggs-/riggområdene må holdes ryddige innenfor avgrensende 

arealer.  
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8 KILDER 

Tilgjengelig bakgrunnsinformasjon er hentet fra eksisterende databaser og rapporter, 

planprogrammet, kommuneplaner, befaring og fagtradisjoner, etc. 

 Statens vegvesen 2016: Planprogram. Kommunedelplaner med konsekvensutredning E6 Åsen 

nord – Mære 

 

 Statens vegvesen 2015: Håndbok V712 Konsekvensanalyser (versjon august 2015 

 Statens vegvesens øvrige håndbøker  

 Statlige og kommunale retningslinjer 

 Nord-Trøndelag fylkeskommune: Fylkesplan 

 Planarkivet i de enkelte kommuner 

 Nord-Trøndelag fylkeskommunes nettsider: www.ntfk.no 

 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag: www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/ 

 Levanger kommunes nettsider: www.levanger.kommune.no  

 Verdal kommunes nettsider: www.verdal.kommune.no  

 Inderøy kommunes nettsider: www.inderoy.kommune.no  

 Steinkjer kommunes nettsider: www.steikjer.kommune.no  

 Høringsutgavene for friluftskartlegging i Levanger og Verdal: 

o http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-

Levanger---horing/ 

o http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---

horing/ 

 Den gylne omvei: https://dgo.no/ 

 Sagamarsjen: http://sagamarsjen.no/. 

 Sykkelkarusell: http://nord-trondelag.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/sykkel 

 Kart over turer: http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-

sykkelturer/ 

 Tour de Tomtvatnet: http://tourdetomtvatnet.no/sykkel/loypeprofil/ 

 St. Olavsloppet: http://www.st-olavsloppet.com/wp-

content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg 

Kunnskap om friluftsliv kan hentes fra mange ulike kilder. Følgende kilder har vært aktuelle 

for tema Nærmiljø og friluftsliv: 

 Meld. St. 18 (2015–2016) - regjeringen.no  

 www.naturbase.no - kartlagte friluftsområder 

 www.norgeskart.no – ulike typer løyper NIBIO 

 www.nibio.no – arealinformasjon på kart 

 www.ut.no - turforslag 

 www.godtur.no 

 www.skisporet.no 

 www.geonorge.no, www.miljøstatus.no - Støyvarselkart  

 www.fnf-nett.no - Forum for natur og friluftsliv 

 Statistisk sentralbyrå (SBB): www.ssb.no 

 

 Muntlige kilder 

http://www.ntfk.no/
http://www.fylkesmannen.no/Nord-Trondelag/
http://www.levanger.kommune.no/
http://www.verdal.kommune.no/
http://www.inderoy.kommune.no/
http://www.steikjer.kommune.no/
http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Levanger---horing/
http://www.levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Levanger---horing/
http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/
http://verdal.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Friluftslivsomrade-Verdal---horing/
https://dgo.no/
http://sagamarsjen.no/
http://nord-trondelag.bedriftsidretten.no/hovedmeny/velg-aktivitet/sykkel
http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/
http://www.verdal.kommune.no/Om-Verdal/Kart/Opplevelsesrike-sykkelturer/
http://tourdetomtvatnet.no/sykkel/loypeprofil/
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
http://www.st-olavsloppet.com/wp-content/uploads/2016/12/karta_2017ny.jpg
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/sec1
http://www.naturbase.no/
http://www.norgeskart.no/
http://www.nibio.no/
http://www.ut.no/
http://www.godtur.no/
http://www.skisporet.no/
http://www.geonorge.no/
http://www.miljøstatus.no/
http://www.fnf-nett.no/
http://www.ssb.no/
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