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FORORD
Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer
arbeidet med kommunedelplan (KDP) med tilhørende konsekvensutredning (KU) for
prosjektet E6 Åsen nord - Mære. Statens vegvesen er tiltakshaver for planen og de fire
kommunene er planmyndighet. Statens vegvesen har overordnet ansvar for planprosjektet.
Planområdet omfatter E6 mellom Ronglan i Levanger kommune, gjennom Verdal kommune,
Inderøy kommune og til Mære i Steinkjer kommune. Formålet med planarbeidet har vært å
finne optimal framtidig sammenhengende trasé for ny E6, lokalveger, samt gang- og
sykkelveger på strekningen.

Hovedelementer i prosjektet:


I henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4, § 4.2 er det utarbeidet
konsekvensutredning for tiltaket. Forskrift om konsekvensutredninger av 1. januar
2015 og metodikken i Statens vegvesen sin håndbok V712 (2014)

Konsekvensanalyser, er lagt til grunn for konsekvensutredningen.


Kommunedelplanen med KU omfatter ny E6 på strekningen med tilhørende
beskrivelse av arealbehov.



Utredningsarbeidet anbefaler ett alternativ som videreføres i reguleringsplanfasen.

Konsekvenser for landskapsbilde for de ulike alternativer er utredet. I optimaliseringsfasen
av veglinjer som skulle konsekvensutredes, ble det utarbeidet en rapport som pekte på
utfordringer med hensyn til landskapsbilde og terrengutforming. I det videre arbeidet er
dette vurdert og tatt hensyn til.

Formingsveileder
I forbindelse med planarbeidet er denne formingsveilederen for ny E6 utarbeidet. Formålet
med formingsveilederen er å definere prosjektets ambisjonsnivå og prinsipper for utforming
av veganlegget fra Åsen nord til Mære, men det er også tatt hensyn til formingsprinsipper i
Formingsveileder for E6 fra Kvithammar - Åsen, som er tilstøtende E6 i sør.

Formingsveilederen er vedlagt planforslaget, som vedlegg 9.

Planprosjektleder Bernt Arne Helberg, Statens vegvesen, har ledet arbeidet med
kommunedelplaner og tilhørende konsekvensutredning. Temarapporten for Landskapsbilde
og formingsveileder er utarbeidet av fagansvarlig Guri Pedersen Skei og Leonard Brunke i
Statens vegvesen.
Planprosjektleder Bernt Arne Helberg, Statens vegvesen, har ledet arbeidet med
kommunedelplaner og tilhørende konsekvensutredning med vedlegg.

Steinkjer, 18. desember 2017
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1 INNLEDNING
Formålet med formingsveilederen er å definere prosjektets ambisjonsnivå og prinsipper for
utforming av veganlegget fra Åsen nord til Mære, men det er også tatt hensyn til
formingsprinsipper i Formingsveileder for E6 fra Kvithammar - Åsen, som er tilstøtende E6 i
sør.
Formingsveilederen skal være et arbeidsredskap for å sikre helhetlige løsninger i anlegget,
og til bruk i den videre planleggingen. Veilederen er tilpasset kommunedelplannivået, og
den gir føringer på et overordnet nivå. Den skal legge premisser for prosjektering og
utarbeidelse av detaljreguleringsplaner og byggeplaner.
Denne formingsveilederen inneholder formingsprinsipper for plassering og utforming av ny
E6 med tilhørende anlegg tilpasset de forskjellige landskapstypene på strekningen. Det gis
prinsipper for vegens tilpasning til landskapet sett fra vegen og fra omgivelsene. Veilederen
omtaler generelle prinsipper for plassering av vegen i landskapet, utforming av vegen og
konstruksjoner, plassering og utforming av kryssområder, terrengforming som berg/jordskjæringer og fyllinger, kryssing og nærføring til vassdrag, nærføring til bebyggelse,
støyskjermingstiltak, vegetasjonsetablering, massedeponier og riggområder og øvrige tiltak.
Veilederen omtaler generelle prinsipper for utforming av vegen, plassering, skjæring og
fylling, kryssområder og massedeponier, støyskjerming, vegetasjonsetablering, riggområder
osv. Utforming av tunnelportal og -områder, kryssing og nærføring til vassdrag, plassering
og utforming av kryssområder, støyskjermingstiltak og nærføring til bebyggelse er sett på.
Reiseopplevelse og forholdene for gående og syklende, samt de som bor langs vegen, skal
også være viktig kriterier for valg av løsninger.
Statens vegvesens håndbok V130 «Vegen i landskapet» (1979) og Statens vegvesens rapport
nr. 300 «Vegen i landskapet: om vakre veger» (2014) gir føringer som legges til grunn for
formingsveilederen og gjennomføres ved bygging av E6.

1.1 Overordnede mål for prosjektet
KVU Trondheim-Steinkjer har definert følgende samfunnsmål for strekningen:

«I 2040 er aksen Trondheim - Steinkjer i stor grad én arbeidsregion med et effektivt,
pålitelig og fleksibelt transportsystem for personer og gods.»

1.1.1 Effektmål
Effektmålene beskriver hva samfunnet skal oppnå når vegen er ferdig bygget. Effektmålene
for strekningen E6 Åsen nord – Mære er utledet av KVU. Disse er beskrevet i «Planprogram
for E6 Åsen nord – Mule – Mære»:
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Bedre trafikksikkerhet
Kortere reisetid
Bedre samfunnssikkerhet
Et gjennomgående gang- og sykkelvegnett
Forbedret tilbud for kollektivtrafikken

1.2 Beskrivelse av tiltaket
Planområdet starter nord for Åsen i sør, dvs. ved Ronglan i Levanger kommune, og ender i
nord på Mæresmyra i Steinkjer kommune. Totalt har ny E6 en lengde på 46,0 km.
Tiltaket går gjennom fire kommuner; Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.
Standard på vegen er fastsatt ut fra prognoser for framtidig trafikkmengder på vegnettet og
ut fra kravene i Statens vegvesens håndbok «Veg- og gateutforming», N100, Vegnormaler.
Kartet på neste side viser hovedalternativet for hele planområdet E6 Åsen nord – Mære.
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Anbefalt veglinje på strekningen Åsen nord –
Mære er vist med rødt:

6
Dato: 18. desember 2017

E6 Åsen nord – Mære Kommunedelplan med KU. Formingsveileder.

1.2.1 Trafikk og vegstandard
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:

Tverrprofil

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.

Krysstype «ruterkryss»

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.
Alle tunneler på ny E6 planlegges med 2 tunnelløp med enveiskjøring, og en tunnelbredde
på 10,5 meter.
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2 OVERORDNEDE MÅL OG GENERELLE FORMINGSPRINSIPPER
2.1 Statens vegvesens arkitekturstrategi
Arkitektur og landskap danner omgivelsene for våre liv. De påvirker oss og betyr noe for oss
alle. Statens vegvesen utarbeidet en strategi for å sikre god arkitektur på det vi planlegger,
bygger og drifter. Dette er en oppfølging av Stortingsmeldingen «arkitektur.nå» (2012) der
visjonen er at god arkitektur skal bidra til høy livskvalitet, og gi attraktive, funksjonelle og
universelt utformede byggverk og omgivelser. Arkitekturpolitikken skal innrettes mot helhet
og sammenheng i våre fysiske omgivelser.

God arkitektur er med på å skape identitet og tilhørighet og kan øke vår livskvalitet.
Strategien skal bidra til å føre videre Statens vegvesen sitt tradisjonsrike arbeid med god
kvalitet og utforming. Den innebærer ikke nye oppgaver, men en bedre og mer systematisert
oppfølging av ansvaret etaten allerede har. Arkitekturstrategien legg vekt på å fremme god
arkitektur gjennom samhandling og felles forståing. Strategien ble våren 2016 forlenget til å
gjelde ut 2017.
I enkelhet (Statens vegvesen Region øst) kan det sies at:


«Arkitektur er helheten slik den oppleves».

2.2 Mål for utforming av E6
Hovedmålet for E6 er at den skal oppleves som en trygg og miljøtilpasset veg både for
trafikantene på vegen og for omgivelsene.
Med utgangspunkt i eksisterende landskap, natur og kulturmiljø er målsettingen å skape en
veg med god helhet og kvalitet. Vegen skal ligge godt i landskapet.


Vegen skal underordne seg landskapet, og gis en best mulig tilpasning til landskapsog terrengformene.



E6 skal ta hensyn til kulturlandskapet og landskapets skala ved utforming av
sideterreng, konstruksjoner, materialvalg og vegutstyr.



Stedegne kvaliteter framheves og eventuelt forsterkes, dette gjelder spesielt ved
bynære områder ved Levanger og Verdal, samt tettstedene som Skogn, Røra og
Sparbu.



Vegen skal være oversiktlig og lett og orientere seg i. Kryssområder skal tilpasses det
enkelte sted og være enkle og logiske. Dette vil gi forbedret trafikksikkerhet.



Siktlinjer og utsiktspunkt/-strekninger skal sikres for å gi vegen variasjon og utsikt
slik at dette fremmer reiseopplevelsen, og dette kan også forhindre tretthet.



Gode forbindelser mellom tettsteder/byområder og E6 skal ivaretas, både fysisk og
visuelt. Dette gjelder også mellom andre områder som naturlig hører sammen og er
viktig for identitet/særpreg.
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2.3 Overordnede prinsipper for utforming
Tema

Overordnede prinsipper for

Tiltak

utforming
Vegen i landskapet

Vegen skal legges godt i
terrenget og legges i
overgangssoner mellom

Linjeføring

Vegen skal ha en myk linjeføring,

landskapstyper slik at den

tilpasset dagens infrastruktur,

følger landskapet og ikke bryter

omkringliggende terreng og

seg gjennom terrenget.

landskap.
Fjernvirkning

Vegen skal ikke synes på lang

Visuell fjernvirkning skal

avstand, den skal underordne

unngås ved at terrenginngrep

seg landskapet. Evt.

(skjæringer/fyllinger) og

konstruksjoner skal også

inngrep i vegetasjon

tilpasses landskapet.

minimaliseres og tilpasses.
Tverrprofil (normalprofil)
vurderes om kan splittes i
sidebratt terreng.

Reiseopplevelse

Det skal være lett og logisk å

God utsikt til fjorden og kultur‐

orientere seg.

/naturlandskapet skal

Der utsikt langs strekningen kan

vektlegges. Ønske om utsikt må

oppnås, skal utsyn og

på de ulike strekningene

reiseopplevelse prioriteres.

avveies mot behovet for
støyskjerming. Sjøutsikt og
kulturlandskap skal
synliggjøres best mulig fra
veganlegget.

Terreng/

Terrenget skal utformes slik at

Samspill med linjeføring,

bergskjæringer

det ser ut som vegen alltid har

terrengbehandling og

ligget der.

vegetasjonsetablering.

Skråninger/

Veganleggene bør oppnå

Utarbeide rigg og

skjæringer

massebalanse i linja.

marksikringsplaner tidlig i
prosjektet og ved
optimalisering av linja.

Sideterrenget skal utformes med

Fyllinger/skjæringer skal ikke

utgangspunkt i terrenget og i

være dominerende, men

landskapet.

tilpasser seg terrenget og
sidearealene med god
9
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avrunding mot eksisterende
terreng. Fylling skal foretrekkes
framfor skjæring i terrenget.
Jordskjæring foretrekkes
framfor bergskjæring.

Dobbeltsidig

Dobbeltsidige bergskjæringer er

Fjerne bergskjæring i fallende

bergskjæring

ikke en akseptabel løsning.

terreng og forme den som
skråning. Vurder fjerning av
hele bergskjæringen.

Terrengtilpassing

Bergskjæringer skal alltid

Brede grøfter ved

av bergskjæringer

terrengtilpasses med oppfylling

bergskjæringer, samt berghyller

med løse masser i bunn.

skal ha god utforming.
Samspillet mellom estetikk og
geoteknikk/ingeniørgeologi
skal gjennomføres på en god
måte.

Naturlig utforming

En bergskjæring ikke utformes

Det skall unngås lange

av bergskjæringer

med vertikal og horisontal plan

horisontale paller i høy

som tar utgangspunkt i vegens

bergskjæringer. Store plater

senterlinjen. Den skal formes og

skal deles opp med

tilpasses landskapets terreng og

utgangspunkt i fjellets

fjellets sammensetting. Lange

skiftninger og sammensetting.

strekninger skal brytes opp, start
og slutt skal avrundes.

Lage naturlige bergskjæringer
med grov sprenging og
bergrensk.
Bergskjæringer under 6-7 m
skal fjernes og erstattes med
skråning der det er mulig.

Konstruksjoner
God arkitektur

God estetikk og enhetlig
utforming i og ved tunneler og
portaler skal gi en tryggere og
bedre kjøreopplevelse.

Tilstrekkelig lange

God utforming gjør at

Portaler skal ha tilstrekkelig

portaler

tunnelportalområder føles som

lengde og dekkes over med

en del av vegbildet, og
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Dato: 18. desember 2017

E6 Åsen nord – Mære Kommunedelplan med KU. Formingsveileder.

trafikkopplevelsen forstyrres ikke

løsmasser så at forskjæringen

av uventede element.

ikke blir synlig.

Tilstrekkelig lange

Ved kryssing av elver med

Bruer over vassdrag skal ha god

bruer

tilhørende sideterreng skal

utforming og lange nok spenn

vannstrengen og kantvegetasjon

til å ivareta rommet og

ivaretas med hensyn på

vegetasjonen langs

romdannelser og bevaring av

vannstrengen, samt

vegetasjon.

strømningsforhold under ulike
situasjoner.
Overgangsbruer/- underganger
skal ha god utforming med
romslig utforming for å unngå
innsnevring av vegrommet.

Barrierevirkning og

Redusert barrierevirkning og

Vegens barrierevirkning skal

krysningsmuligheter

antall inngrep ved å etablere

motvirkes ved å anlegge flere

flerfunksjonelle passasjer under

og gode over-/underganger

E6 for landbruksdrift, vilt og

både for folk og dyr det er

friluftsliv.

behov.

E6 skal oppleves som en del av
landskapet.

Flerfunksjonelle konstruksjoner

Områder med bebyggelse bør

for kryssing skal velges der det

utformes muligheter til kryssing

ligger til rette for det.

var 500-1000m. Områder med

Tilstrekkelig bredde og høgde

liten og sprettbebyggelse bør har

er viktig.

kryssingsmuligheter var 15002000 m.
Lokalkryssing

Eksisterende lokalveger,

E6 legges i bru ved viktige

adkomstveger, driftsveger og

kryssinger for å sikre god og

bevegelsesmønster skal ivaretas.

naturlig lystilgang og romslige
passasjer, samt at
kryssing for myke trafikanter
foretrekkes på bru framfor
undergang der det er mulig.

Viltkryssinger

Trekkruter for vilt skal ivaretas

Universell utforming skal ligge

og utvikles.

til grunn.

Støyskjermer og

Voller skal foretrekkes foran

Midtdeler skal være visuelt

gjerder

støyskjermer.

åpen. Åpent midtrekkverk skal
velges for vegstrekningen for å
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gi utsikt til fjord, natur‐ og
kulturlandskap.
Støytiltak skal ha transparente
partier for å unngå
korridoreffekt.
Kryss og sideanlegg
Valg av krysstype

Felles utformingsprinsipp for

Det skal være lett og logisk å

(ruterkryss)

kryss skal gi effektiv og

finne fram. Krysstypen som

gjenkjennbar trafikkavvikling for

anbefales er ruterkryss, som

alle trafikanter.

har et enkelt og lett forståelig
kjøresystem.

God arkitektur

Kryssene er både visuelle og

Det skal tilrettelegges for gode

funksjonelle knutepunkter i

forbindelser og attraktive vente‐

vegbildet. Det tilstrebes at

/og oppholdssteder for

kryssene skal ha lik krysstype på

kollektivreisende, gående og

hele strekningen.

syklende.
Arealbruk ved kryss skal være
gjennomtenkt.
Kryssområder ved tettsted
/byer skal utformes med
urbane kvaliteter.

Knutepunkt/

Det skal legges til rette for

rasteplasser

raste‐/hvileplass med moderne
servicefasiliteter og utsikt, både
for personbiler og vogntog i
begge kjøreretninger. Gå- og
oppholdsarealer for myke
trafikanter skal ivaretas.

Naturmiljø og

Vann (fjord/elv) er en viktig

Vann og vassdrag er viktig for

vann/vassdrag

miljøer i landskapskarakteren og

landskapsopplevelsen.

skal gis tilstrekkelig bredde.
Grøntdrag

Grøntdrag skal ivaretas.

Unngå å berøre kantvegetasjon

Vann/vassdrag er viktige for

langs elver/bekker og sjø.

planter og dyr.

Minimum 3 ganger vannflaten
pluss 6-10 m med
vegetasjonssone på hver side.
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Naturlige

Sjø og vassdrag skal utformes

Åpne naturlige grøfter, bekker

vannmiljøer

med naturlige materialer og med

og elver med infiltrasjon og

en naturlig variasjon i bredde,

magasinering.

dybde linjeføring og

Kombinere vilttrekkruter/-

sammensetting som er tilpasset

krysninger for vilt med

stedet.

vassdrag.

Åpne vannsystem

Bekker og elver skal ikke legges i
rør.

Kulturmiljø

Ivareta kulturminner og

Minimere inngrep nær

kulturmiljø.

kulturmiljø og gårdstun for å
bevare helheten i området.

Bebyggelse

Verne gammel bebyggelse.

Ferdselsårer

Verne gamle veger.

Åpent

Vern det åpne kulturlandskapet.

kulturlandskap

Veganlegget skal underordnes
kulturlandskapet og bruke
formingsprinsipper fra det
omgivende landskapet ved
utforming av veganlegget.
I åpent kulturlandskap skal
vegen legges tungt i terrenget.

Landbruk

Begrense inngrep på dyrket

Dyrkbar mark skal ha med

mark.

helning 1:8 eller slakere framfor
bratt fylling/skjæring. Naturlig
terrengforming skal vektlegges.

Ikke fragmentering

Unngå å dele opp dyrket mark i

Veg legges inntil randsone/

små enheter, evt. vurdere

ytterkanter av dyrket mark.

makeskifte.

Driftsveger/-avkjørsler
tilpasses.

Opprettholde et helhetlig
landskap med gode tilpasninger.
Overganger mellom

Ny veg må ta hensyn til/

Helhetlig plan med gode

eksisterende

tilpasses de vegelementene som

tilpasninger mellom områder,

vegelement

er brukt på tilsluttende veger for

arealer og elementer.

å sikre gjenkjenn barhet god

Dårlige løsninger og

helhet.

skjemmende element
gjenbrukes ikke.
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Glidende overganger og
gjennomgående elementer.
Avslutninger av g/s-veg skal
være gjennomtenkt og
helhetlig.
Drift og vedlikehold

Ha økonomisk gunstige

Gjennomgående løsninger med

løsninger med hensyn til drift,

godt utformet sideterreng.

vedlikehold og reparasjoner i
anleggets levetid.

Bruk av robuste og holdbare
materialbruk.

Sikkerhet

Sikkerhet skal ivaretas jf.
håndbøker. Vegen og sidearealer
skal føles trygge for alle
trafikantgrupper.

Skred og ras

Utforming skal ikke medføre økt

God utforming av sideterrenget

risiko for skred og ras.

og vegetasjonssammensetting.

Myke trafikanter

Adkomst til busstopp for

Ha fokus på gode løsninger for

Barn og unge

skoleelever skal være trygg.

ferdsel langs veg og kryssinger
av veg.
Lokalveg skal være
gjennomgående og ha logiske
løsninger.
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3 DAGENS LANDSKAPSBILDE/-KARAKTER
Landskapsbilde er et uttrykk for et områdes visuelle særpreg eller karakter, og er basert på
fagtradisjoner innen landskapsarkitekturen. Temaet tar for seg hvordan landskapet oppleves
romlig, ut i fra omgivelsene. I tillegg er reiseopplevelse omtalt, dvs. hvordan landskapet
oppleves sett fra vegen.
Et områdes særpreg er definert som et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et
landskapsområdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og
andre sansbare forhold. Disse landskapskomponentene inngår som grunnlag for en visuell
vurdering av landskapet.

3.1 Overordnet landskapsbeskrivelse
Landskapet innenfor plan- og influensområdet (undersøkelsesområdet) er ganske ensartet
med jordbrukslandskap, og har i hovedsak spredt bebyggelse der E6 går igjennom i dag. E6
passerer nær inntil tettsteder og byer som Skogn, Levanger og Verdal, Røra og Sparbu. E6 er
også en markert barriere på store deler av strekningen, og særlig der den krysser nært inntil
byer og tettsteder.
Området er stort, og strekker seg omtrent 50 km slik at ulike landskapselement er
avgjørende for beskrivelsen av landskapskarakteren i de ulike områdene.

3.1.1 Kartlegging og datagrunnlag
Landskapsbeskrivelsen i temarapporten til konsekvensutredningen (KU) er basert på
befaringer med kartlegging, tilgjengelig bakgrunnsinformasjon fra eksisterende databaser
og rapporter, planprogrammet, kommuneplaner, befaring og fagtradisjoner, etc.

Nasjonalt referansesystem for landskap (NIJOS-rapport 10/2005, Oskar Puschmann) er et
kartleggingssystemet tar utgangspunkt i landskapets utforming ved en inndeling av
landskapet i regioner. Beskrivelsen av landskapets hovedkomponenter; landskapets

hovedform, landskapets småformer, vann og vassdrag, vegetasjon, jordbruksmark og
bebyggelse og tekniske anlegg, danner landskapsregionens samlede landskapskarakter.
Landskapsregionenes avgrensning sammenfaller ikke med administrative fylkesgrenser.

Landskapsregion
Undersøkelsesområdet faller innenfor «Landskapsregion 26 Jordbruksbygdene ved
Trondheimsfjorden; Underregion 26.4 Jordbruksbygder i indre Trondheimsfjorden».

Landskapskarakter for denne underregionen:
Det viktigste landskapselementet er Trondheimsfjorden, og landformene rundt er med å
avgjøre hvordan fjorden er med å prege landskapet. Store åsdrag og bølgende
leirbakketerreng om hverandre lager veggene i mange godt definerte landskapsrom. Mer
markante daldrag finnes også, og disse fører ofte inn i et mer kollete og høyereliggende
skoglandskap som ved Skogn og Levanger. Den marine grense ligger høyt; på 200 moh.

15
Dato: 18. desember 2017

E6 Åsen nord – Mære Kommunedelplan med KU. Formingsveileder.

Leirbakkene er ofte synlige over store stekninger som sammenhengende jordbruksarealer,
og gir fjordsidene et romslig og oversiktlig preg.
Regionen har en frodig vegetasjon som følge av både bergartenes rike næringsinnhold og et
ofte godt løsmassedekke. I det kultiverte jordbrukslandskapet dominerer lauvtrærne, særlig
langs vassdrag og mellom eiendoms-/ innmarksteiger, men granskog er dominerende
skogtype, og står ofte øverst i silhuett langsetter daldragene.
I regionen, som er blant landets beste jordbruksbygder, er hele 26,5 % av totalarealet dyrka
mark. Jordbrukslandskaper har et moderne preg med store dyrkningsflater da små
bekkedrag, randsoner, lebelter og åkerholmer er i hovedsak fjernet. Det storskala
dyrkingslandskap stykkes kun opp av tettsteder og/eller små til mellomstore åser.
Langs fjorden og opp mot åskanten dekker dyrka marka et bølgende leirbakketerreng.
Den viktigste vannkomponenten her er Trondheimsfjorden, med tilhørende fjordbotner
Eidsbotn ved Levanger og Børgin ved Røra/Sparbu. Den store sjøflaten danner vide
landskapsrom hvor motstående, og ofte fjerne, åser danner blånende vegger og silhuetter.
Botnene karakteriseres av langsmale sjøflater, som gir trangere og mer intime
landskapsrom. Verdalselva framstår som mer som levende linjedrag i dalmunningen av
Verdal. Særlig har elva en sterk landskapsmessig betydning der den møter fjorden.
Regionens mest konsentrerte bosettingsområder ligger ved elvemunninger, også ved Verdal.
Opplevelsen av kulturlandskapet er lett tilgjengelig da hovedvegen E6 går tvers gjennom
områdene i dag. Vegen letter tilgjengeligheten mellom områder, og er sammen med
bygdevegene med å prege landskapet de binder sammen. De gamle bygdevegene har en
sentral rolle, særlig fordi de i større grad fremstår som kulturmiljøer forankret i et samspill
mellom småbølgende lende og en åpen arealbruk rundt. Eldre bygdeveier framhever da også
mer utydelige terrengformer, forsterker dramatikk og gjør avstander mer fattbare i åpne
landskap.
Flere kirker fra middelalderen ligger strategisk i terrenget og preger landskapet lokalt, som
Alstadhaug kirke ved Gråmyra og Mære kirke lengst i nord.
Fra terrengforhøyninger har man ofte vidt utsyn mot både åker, gårdstun, boligfelt,
tettsteder og fjorden. Landsbygda er jevnt bebygd, men nyere bebyggelse, særlig
næringsbygg, følger ofte E6 i regionen. Sammen med flere boligsatellitter gjør disse at det
urbane preget ofte strekkes langt utenfor by- og tettstedsområdene, og binder områdene
sammen. Jordbruksbebyggelsen har typiske trønderske trekk, og særlig er våningshuset,
trønderlånet, framtredende, ofte godt omsluttet av store trær og annen vegetasjon.
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Dronebilde fra strekningen som viser landskapets karakter i store deler av undersøkelsesområdet.
Nordover fra Ronglan. Foto: UFO2 AS.

Hovedtypen landskap innenfor undersøkelsesområdet er Jordbrukslandskap.

3.1.2 Reiseopplevelse
Som en del av beskrivelsen av delområdene, inngår også beskrivelse av reiseopplevelse på
delstrekningene. Endring i reiseopplevelsen vil slå ut på vurderingen av omfang og
konsekvens.
Reiseopplevelse er knyttet til hva den reisende opplever og ser av landskapet fra vegen. Det
er først og fremst opplevelsen fra bil som er aktuell, men også opplevelser for syklende og
gående. Opplevelsen av landskapet er forskjellig avhengig av om man ferdes nord- eller
sørover. Vær, vind og lysforhold gjennom årstider og døgnet påvirker opplevelsen av
landskapet. Løv på trærne kan i sommerhalvåret skjerme for utsikt som i vinterhalvåret er
synlig. Opplevelsen av å kjøre i mørke med opplyste tettsteder og gårdstun er også en egen
opplevelse.
Det skal alltid vektlegges å utforme vegen så den ikke framstår som dominerende i
landskapet og at den ikke bidrar til visuell forurensing eller sprer støy i landskapet. Dette
utgangspunkt skal vektlegges og prioriteres høyre en reiseopplevelse. Et generelt
utgangspunkt skal derfor være at vegen skal legges tungt i terreng eller med voller og
utslaking mot sideterreng.
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Reise i landskapet

Det kan skilles mellom det «nære vegrommet» og det «det store vegrommet». I det «nære
vegrommet» domineres opplevelsen av omgivelsenes detaljrikdom og selve vegen.
Opplevelsen kan ha store variasjoner innenfor korte avstander. I det «store vegrommet»
domineres opplevelsen av det vide landskapet med fjernere avgrensninger som på
strekningen Kvithammar – Åsen er utsikt til jordbukslandskapet og fjorden. Det nære
sideterrenget er mer underordnet.
På strekningen Åsen nord - Skogn er reiseopplevelsen preget av det åpne landskapet med
aktiv jordbruksdrift som E6 går gjennom. Gårdsbrukene ligger spredt i landskapet, og gir
sammen med gårdstun og vegetasjon variasjon. Ved passering av Skogn tettsted har
området et annet preg ved industriområdet på Norske Skog og næringsområdet på Gråmyra,
men fjorden dominerer allikevel utsikten fra vegrommet, og står noe i kontrast til det åpne
jordbrukslandskapet. Kirka på Alstahaug utmerker seg som et landemerke i
jordbrukslandskapet. Fra Skogn til Verdal dominerer jordbrukslandskapet igjen.
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Fra Mule mot Verdal preges det av utsyn mot Trondheimsfjorden før man kommer i mer
urbane områder med næringsbebyggelse med Aker Verdal, som et landemerke ytterst mot
fjorden, før jordbrukslandskapet igjen kommer tilbake nord for Verdalselva. Ved Røra går E6
i langs fjorden og har bratte fjellsider mot nord slik at dette gir en ny dimensjon til
jordbrukslandskapet som fortsatt ligger som en bakgrunn. Kontrastene mellom de ulike
landskapsopplevelsene er med på å forsterke og gi en variert reiseopplevelse på denne
strekningen. Nord for Røra mot Mære er det jordbrukslandskapet som dominerer med
tettstedet Sparbu som en «satellitt» på strekningen. Mære kirke gir en flott opplevelse ved
Mære, og preger hele landskapsrommet her. Reiseopplevelsen ved å reise sør- eller nordover
er omtrentlig den sammen.

3.1.3 Inndeling i delstrekninger
Undersøkelsesområdet er delt inn etter landskapstyper med enhetlige karakter, og de har
fremtredende karaktertrekk/kjennetegn som virker samlende på oppfatningen av området.
Strekningen E6 Åsen nord – Mære er delt i 6 delstrekninger:


Skogn



Levanger



Rinnleiret



Fleskhus



Røra



Sparbu

Områdene beskrives fra sør mot nord for området.
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Sparbu

Jordbrukslandskapet
Lorvika - Sparbu

Røra

Verdal

Jordbrukslandskapet
Mule - Fætten

Jordbrukslandskapet
Gråmyra til Moan og
videre til Mule
Skogn tettsted med
Norske Skog

Jordbrukslandskapet på Skogn

Kart med ny veglinje og overordnete landskapstyper og sekvenser. Piler vise hovedutsiktpunkter.



Område fra Ronglan til Gråmyra – med Skogn/Holsandfjæra



Område fra Gråmyra til Mule - med Magneten



Område fra Mule til Vinne



Område fra Vinne til Fleskhus - med Verdalsøra



Område forbi Røra – Røskje



Område fra Røskje til Mære – med Sparbu
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3.2 Landskapsbeskrivelse og utfordringer på strekningen
Hovedtypen landskap innenfor undersøkelsesområdet er Jordbrukslandskap. Det er bare
mindre innslag av andre landskapstyper, men disse blir underordnet helheten. Ved Røra har
man et lite parti fjordlandskap, men dette omtales i delområdet. Det samme med byer og
tettsteder.
Kulturlandskap brukes ofte som begrep for jordbrukslandskap og det omfatter alt landskap
som er formet av menneskers aktivitet.
E6 vil gå gjennom kulturlandskap hele vegen fra Ronglan til Mære, og ny veg vil påvirke
kulturlandskapet både med både synlig og mindre synlige endringer. Det er en ambisjon at
ny E6 skal gi minst mulige negative endringer. Kulturlandskapet er verdifullt fordi det
forteller en historie om eldre og nyere driftsformer, danner rammen rundt fredete og nyere
kulturminner, har et rikt biologisk mangfold og det er bebodd av mennesker. Til sammen gir
dette et «levende landskap».

3.2.1 Utfordringer til utforming på hver delstrekning
Visse områder er mer utfordrende enn andre områder.
E6 kan endre landskapet mye på strekningen da vegplassering kan påvirke opplevelsen av
kulturlandskapet og landskapsbildet, men kan også påvirke både bosettingsmønstre og
handelsmønstre, og forbindelser mellom områder. En ny E6 med nye kryss kan gi mange nye
muligheter for etablerte miljø på strekningen. Bomiljø i tettstedene og nær byene kan bedres
da E6 flyttes lenger unna enn dagens veg, og det kan gi nye muligheter for sentrum og
utvikling der. Lokaltrafikk og gang- og sykkeltrafikk vil finne nye veger. Jordbrukslandskapet
kan endres noe dersom det fragmenteres og strukturer endres.
Ny E6 vil gi en ny reiseopplevelse på strekningen da vegen flyttes i forhold til dagens veg.
Opplevelsen av å kjøre langs og nær Trondheimsfjorden vil endres.

Utfordringer ved utforming kan være:


Lokalisering av E6 i terrenget. Overgang fra eksisterende E6. Lokalisering av E6,
lokalveg og bekk



Forskjæringer og tunnelportaler



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg



Kryssområder med på- og avkjøringsramper



Biologisk mangfold og sammenhenger/forbindelser mellom naturområder. Kryssing
av elver (vannmiljø og kantvegetasjon) og kryssing for flora og fauna (vilt).



Tilpasning av tettsteder og boligfelt



Støytiltak ved boligfelt/boliger/gårdstun



Plassering/utforming av sideanlegg som kontroll-/hvile-/rasteplass
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3.3 Landskapsbeskrivelse og utfordringer på strekningen
For å beskrive utfordringer for utforming av E6 med omgivelser på delstrekninger, er det
brukt illustrasjonsbilder fra et illustrasjonsverktøy der ny veg kan visualiseres direkte i 3D på
en enkel og rask måte basert på eksisterende data.

3.3.1 Delstrekning Skogn
Delstrekning Skogn starter ved Ronglan og går til Nossum.
Landskapet er relativt flatt med kuperte skogspartier samt spredt gårdsbebyggelse. Skogn
og Nossum utmerker seg som mer sammensatte tettsteder. Nærheten til Trondheimsfjorden
og kulturlandskapet gir et særpreg til landskapet. Alstahaug kirke ligger midt på
strekningen, og er et meget verdifull kulturmiljø. Det er et åpent kulturlandskap der alle
endringer i landskapet blir visende.

Utfordringer


Forskjæringer og tunnelportaler ved Holåsen



Kryssområde med på- og avkjøringsramper i jordbrukslandskapet



Kryssing av Hottranelva



Bergskjæring ved Fiborgtangen

Tiltak: Optimalisere linjeføringen og redusere bergskjæringer. Utslaking av bergskjæring på deler av
strekningen til 1:1,5-1:2 skal alltid vurderes. En lengre landskapsbru kan fungere som viltpassasje.
Etablere løsmasseskråninger med vegetasjon som gjør at E6 passer bedre inn i landskapet.
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På denne strekningen er det tre elementer som er viktige. Krysset, lang bru over Hottranelva med
grøntdrag og tunnelportal med lokal kryssing over portalen. Nytt kryss sør for Skogn tar en god del
areal.
Tiltak: Tunnelportalen må bygges tilstrekkelig lang så det er mulig å dekke til med løsmasser ved
påhugget, samt få plassere lokalveg over portalen. Portalene bør utformes som grønne portaler, dvs.
etablere vegetasjon. Optimalisere plassering og lokalveger.

I det åpne jordbrukslandskapet bør vegen og krysset ligge lavt i terrenget for å minske
visuell forurensning, samt lyd- og støvforurensning. Krysset bør utformes som en del av
grøntdraget og med tilstrekkelig lang brulengde som gjør at den kan fungere som elve- og
viltkryssing. Dagens veganlegg må tilpasses nytt kryss på en måte som reduserer arealbruk
og fragmentering av jordbruksareal.
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Når ny E6 flyttes inn i tunnel og vekk fra Holsandbukta, blir det gode muligheter å utvikle tettstedet
Skogn mot Trondheimsfjorden.
Tiltak: Stedsutviklingsplan bør utarbeides for å se muligheter for tettstedet og arealbruken når E6trafikken flyttes til ny E6 i tunnel.

Tiltak: Portalen bør formes som en del av dagen terreng-/vegetasjonsstruktur. God vertikal og
horisontalkurvatur skal alltid vektlegges. Gråmyra ses til venstre i bilde.
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3.3.2 Delstrekning Levanger
Delstrekning Levanger går fra Nossum til Austvoll, litt sør for dagens rundkjøring på Mule.
Området er et rikt og åpent kulturlandskap med spredt og tett bebyggelse. Den gamle
bygdeborgen ved Moan vises godt på avstand i landskapsrommet, og ved siden av E6 ligger
Levangerelva som snirkler seg fram i åkerlandskapet. I landskapet ligger det mange vakre
gårdsbruk som understreker at dette er et aktivt kulturlandskap med en lang historie.
Utfordringer


Kryssområde med på- og avkjøringsramper ved Levangerelva



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg



Tilpasning til boligfelt og Moan



Kryssing av vilt



Støytiltak



Levangerelva



Bygdeborg og tunnelportalplassering

Tiltak: Den store tosidige bergskjæringen øst for Gråmyra/sør for Høgberget bør reduseres ved å ha
ensidige skjæring mot vest på deler av strekningen der den omformes til løsmasseskråninger.
Det er viktig å lage portalen lang nok slik at sideterrenget kan tilbakefylles med løsmasser med helning
1:2.
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Ny E6 kommer ut ved siden av den gamle bygdeborgen (Halstein).
Tiltak: Det er viktig å plassere portalen slik at den glir inn som en del av dagens skogsområde. Det bør
også legges til rette for muligheter til kryssing av lokalveg over portalen på en skånsom måte.

Levangerelva. Krysset ved Levanger er utfordrende da det medfører store inngrep i elven og
elvelandskapet. Kryssutforming i et sensitivt elvelandskap er utfordrende. Det småkuperte åpne
jordbrukslandskapet byr på både muligheter og utfordringer.
Tiltak: Det er viktig å finjustere linjeføringen i forhold til landskapets terreng og innhold. Det bør
vurderes å flytte deler av elven og plassere E6 høyt med lang bru over elven og lokal kryssing under, på
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terreng som at alternativ til vist løsning. Når ny veg må legges på fylling skal det vurderes utslaking av
sideterrenget.

Nord for krysset er ny E6 plassert i dagens trase, men det gir utslag i Levangerelva.
Tiltak: Her bør vegen justeres vestover i terrenget for å unngå elva., og det bør vurderes heving av E6
på vestsiden. Dersom E6 kommer for nær elva, må det benyttes steinmurer mot elva for å unngå
inngrep i kantskogen/elvestrengen. En driftsundergang kan plasseres i venstre del av bildet.

Tiltak: Ny E6 ved Heir bør ligge lavt i terrenget med lokalkryssing over i bru. Brua bør være lang nok og
ha lave landkar for å sikre en åpen og god utforming. Restarealer fra dagens kryss tilbakeføres til
jordbruk.
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3.3.1 Delstrekning Rinnleiret
Delstrekningen går fra Austvoll litt sør for Mule i Levanger kommune og fram til bru over
Verdalselva i Verdal kommune. Rinnleiret er en viktig historisk plass som ble utviklet til
militærleir i 1884 for det Nordenfjeldske Dragonregimentet. I nærheten finnes også et viktig
naturreservat med Rinnelva som krysser jernbanen, ny og gammel E6.
E6 går gjennom Verdal by og deler opp den i en vest og en østlig del. Det flatt elanskapet
bidrar til at Verdal sentrum ikke vises så godt i landskap. Landskapet domineres av
kontakten med Trondheimsfjorden og industriområdet.
Verdalelva er et meget viktig landskapsavsnitt som i dag domineres av E6 som krysser
området og snevrer inn den brede elva. Ved Fleskhus endrer landskapet karakter og blir mer
bergrikt og kupert.
Utfordringer


Nærhet til gårdstun



Forskjæringer og tunnelportaler i kulturlandskapet



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg



Kryssing vilt



Støytiltak



Kryssutforming ved Verdal og synbarhet av tettstedet

Tiltak: Kryssing av E6 mellom gårdstun må vurderes med hensyn på plassering av veglinje.
Ved portalområdet ved Salthammar nord i bildet bør ny veg justeres inn mot skogkanten i øst, og med
tilstrekkelig lengde på portalen med mulighet til tilbake fylling av terreng. Veglinje kan justeres noe øst
for å ligge bedre inntil terrengformer på hele denne strekningen for å få en bedre etter-situasjon.
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Utforming av portaler og sideterreng er viktig. Men også tiltak som minker fragmenteringen
av jordbrukslandskapet. Muligheter for viltkryssing må vurderes.

Tiltak: Ny E6 bør legges lavt i landskapet og lokale kryssinger over. På denne måten reduseres
forurensing og negativ påvirkning i det åpne landskapet og for Rinnleiret. Den rette strekningen på
lokalvegen nord for leiret er en del av kulturmiljøet og bør beholdes med kryssing og bru over ny E6.

Kryssing av jernbane krever høy bru. Kryssing av Rinnelva og lokalveg er også utfordrende.
Tiltak: Brua må bygges lang nok for å unngå store fyllinger (som på bildet) som blir dominerende.
Vurdere flytting av delelementer, og terreng- og vegetasjonsutforming er viktig.
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Sør for Verdal sentrum plasseres vegen i en svak bue inn mot dagens E6. Modellen viser en utfordring
med mange ulike veger og smale restarealer.
Tiltak: Vegen bør plasseres lavt i forhold til jernbanen. På denne måte reduseres støyen fra E6 samtidig
som sikkerheten mot jernbanen blir ivaretatt. Det er viktig å skjerme støy fra jernbanen også. Det kan
være bledning fra togtrafikken. Dersom det er nok plass bør det vurderes løsning med voll.
Det framtidige lokalvegnettet bør få en mer hensiktsmessig utforming.
Nytt kryss sør for Verdal skal løse mange funksjoner i et utfordrende område. Et kryss trenger mye
plass, og det bør planlegges slik det ikke trenges en mange murer og tilleggskonstruksjoner.
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Ny veg ligger i dagens trase og deler opp Verdal i to områder. En sentrum på østsiden og et
industriområdet på vestsiden.
Tiltak: Ny E6 bør ligge lavt i terrenget og suppleres med skjerming med voller og vegetasjon.

Kryssingen over Verdalselva og naturområdet er et vanskelig og sårbart inngrep i landskapet.
Tiltak: Det er viktig at den nye brua blir lang nok, og muliggjør kryssing under for fotgjengere. Den må
ikke stenge av elvedelta på vest og øst. Brua over land bør være mellom 150 – og 200 m lang.
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3.3.2 Delstrekning Fleskhus
Delstrekningen starter sør for bru over Verdalselva og går fram til tunnelportal i Bjørga.
Dette er en kort landskapsavsnitt som preges av flatt åkerlandskap men som er plassert
mellom Trondheimsfjorden og den fjellterrenget i nord og øst. Strandsonene og den gamle
gårdsbebyggelsen har et ekstra stor verdi.
Utfordringer


Kryssområde med på- og avkjøringsramper på Vinne



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg



Tilpasning boligfelt



Kryssing vilt



Støytiltak

Ny E6 er plassert parallelt med jernbanen og skal krysse av flere lokalveger. I tillegg er det viktig å
bevare gammel verneverdig bebyggelse langs linja.
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Tunnelinnslag ved Bjørga. Tunnelportal vil trolig komme noe lenger inn i terrenget enn vist.
Tiltak: «Grønn» utforming (revegetering) av portalsone er viktig. Voller/terreng benyttes som
støyskjerming med tilpasning til jordbruksareal.

3.3.3 Delstrekning Røra
Delstrekningen starter ved tunnelportal i Bjørga i Verdal kommune, og går fram til
kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer nord for Røskje. Store deler av E6 ligger i
tunnel, men den kommer ut nord før Røra der den ligger i nærføring klemt mellom jernbane
og boligbebyggelse. I området skal det også anlegges et kryss som også kommer til å
dominere i landskapsrommet sør for Røskje. Her er det viktig å optimalisere og utarbeide
tiltak som minsker de negative konsekvensene av vegen og krysset.
Det er utarbeidet to ulike alternativ for ny E6 i dagen nord for Røra. I forbindelse med arbeid
med reguleringsplan skal man ta endelig stilling til hvilken løsning som skal realiseres.
Det er viktig å lage tilstrekkelig lange tunnelportaler som kan få veganlegget til å skli godt
inn i landskapet. Alle portaler skal ha «grønn» utforming, dvs. det skal revegeteres.
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Utfordringer


Forskjæringer og tunnelportaler



Trangt med jernbane, E6 og boligrekke nord for tunnelportal



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg



Kryssområde med på- og avkjøringsramper. Arealbruk



Kryssing vilt



Støytiltak



Terrengtilpassing



Tilpasning til tettsted Røra



Nærføring til boliger og tettsted

Modellen viser to ulike måter å plassere ny E6 i landskapet. Ett nede langs jernbanen, langs dagens E6
sammen med boligbebyggelsen og ei veglinje oppe i skråningen, i skogsbeltet bak boliger.
Tiltak: I reguleringsplanfasen skal det utredes hvilket alternativ som er best og har minst negative
konsekvenser. En tredje mulighet (tegnet med rødt) er å forlenge tunnelen forbi den trange passasjen
og komme ut ved Svian for å skjerme området nærmest Røra (ved trafoen). Dette kan i ulike grader
være aktuelt i alle alternativ.
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Bilde viser en utfordrende delstrekning ved Røra. Forslaget som er vist i kommunedelplanen viser
tunnelportal nær tettsted og hvor trangt det er med jernbane, E6 og boliger. Vegen passerer tett inntil
boligene, og innløsing av boliger må vurderes.

Nytt kryss med omlegging av lokalvegsystemet får store konsekvenser for landskapet.
Tiltak: Viktig å optimalisere linjeføringen og terrengtilpassingen. Kryssing av jernbanen er en løsning
som skaper høye fyllinger. Utslaking av fyllinger og terrengforming er viktig.

Gårdene ligger tett inntil den nye vegen sør for Røskje. Avstanden mellom gårdene er ca.
100 m.
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Det er viktig å skjerme vegtrafikken ved å legge vegen lavt i terrenget der det er mulig, og
skjerme med voller/vegetasjon. Kryss med nytt lokalvegsystem tar mye plass. Det er
nærføring til bebyggelse/gårdstun med dagens situasjon, men ved ny situasjon vil E6
dominere. Ny veg resulterer i store negative konsekvenser for mange som bor i landskapet.
Ved at E6 legges utenom Røra tettsted blir det gode muligheter å utvikle tettstedet.
Tiltak: Stedsutviklingsplan bør utarbeides for å se muligheter for tettstedet og arealbruken
når E6-trafikken flyttes til ny E6 i tunnel.

3.3.4 Delstrekning Sparbu
Delstrekningen går fra kommunegrensa mellom Inderøy og Steinkjer og fram til Mæresmyra.
Store deler av ny E6 går parallelt med jernbanen, men og det er viktig å få til minsket
barriereeffekten med frekvent muligheter til kryssing. Det bør tas utgangspunkt i dagens
lokalvegnett.
Store områder er relativt flate og det er viktig å få E6 lavt i terrenget eller å løfte terrenget på
utsiden av ny veg. I dette område har ny E6 en relativt krapp S-form som tilser at det må
være behov for opparbeidelse en ny terreng- og vegetasjonsstruktur.
Det kan være aktuelt å opparbeide en voll mellom dagens veg, ny veg og jernbanen.
Denne strekningen inneholder en tunnelportal med lokalvegkryssing, kryssing av jernbanen.
Jernbanekryssing ved Sparbu må utformes med utgangspunkt god landskapstilpasning og
hensyn til elv og grøntstrukturen.
Utfordringer


Kryssplassering på Mære er bestemt i reguleringsplan



Kryssing av E6 med lokalveg og g/s-veg (undergang/bru)



Kryssing av jernbane og bekk nord for tettsted



Tilpasning tettsted



Støytiltak



Kryssing vilt
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I dette punkt helt sør i bildet, går E6 i tunnel der jernbanen krysser over tunnelportalen sammen med
lokalvegen, Grandmarka.
Tiltak: Her er det viktig å få en god helhetsløsning.

Videre er ny E6 plassert parallelt og tett innpå dagens jernbane i ett åpent og flatt kulturlandskap.
Tiltak: Det er viktig å beholde lokalvegsystemet med kryssinger av jernbanen og ny E6. Totalt vil ny E6,
gammel E6 og jernbanen i verste fall gi tre parallelle strukturer i landskapet som fragmenterer og
dominerer landskapet.

Veglinje (E6) bør derfor gå i samme korridor som jernbane da de er de to store barrierene.
E6 kan eventuelt flyttes lenger unna jernbane slik at den får samme lokalisering som
lokalveg, men da blir det to barrierer. Den vegen bør plasseres lavt i terrenget for å bli en
minst mulig barriere. Dette tiltaket minsker også spredning av støy og annen forurensning
fra trafikken. En lokalveg som ligger alene vil ikke oppfattes som en stor barriere da den har
en annen skala/bredde, og ligger ofte i terrengnivå.
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Sparbu sentrum.
Tiltak: Her er det viktig å plassere ny E6 lavt i terrenget for å unngå spredning av støy og
visuellforurensning.

Ny E6 krysser jernbanen i en bekkeravine, og minsker dermed verdien av vassdraget som
landskapselement og naturområde.
Tiltak: Løsningen må detaljeres, og det må vurderes å få alle kryssinger i ett punkt. I tillegg bør den
utformes som en viltkryssing. Det kan være aktuelt å dele funksjonene kryssing av jernbanen og
bekk/viltkryssing ved å legge jernbanen på bru. Denne løsning gir også bedre mulighet for kryssing av
lokaltrafikk. Dersom lokalveg og viltkryssing kan løses annet sted, kan E6 krysse under jernbanen i
kulvert som gir lite synlige inngrep.

38
Dato: 18. desember 2017

E6 Åsen nord – Mære Kommunedelplan med KU. Formingsveileder.

4 GENERELLE MÅL OG PRINSIPPER FOR UTFORMING
Formingsprinsippene skal danne grunnlag for utforming av veganlegget i
reguleringsplanfasen. Hovedmålsettingen er at hele strekningen på E6 skal oppfattes som en
helhetlig strekning med mye av det samme formspråket når den er bygd ferdig.
Prinsippene for utforming kan også bli førende for øvrige framtidige vegprosjekter på
strekningen E6 Stjørdal - Grong. Dette for å ivareta helheten i kjøreopplevelsen på
strekningen.
Prinsippene skal gi føringer for fysiske løsninger på ny E6 og lokalvegnett, og de omfatter
hovedsakelig det visuelle miljøet, men miljøinteresser for øvrig nevnes der det er naturlig.
Generelle prinsipper vist i tabell, kapitel 2.3, skal ligge til grunn i videre begrunnelse for
utforming av enkeltelementer;
Statens vegvesens håndbok V130 «Vegen i landskapet» og rapport 300 «Vegen i landskapet:
om vakre veger» (2014) skal også legges til grunn for utforming av vegen.

4.1 Vegens utforming
Vegrommets utforming kan deles to:


Det ytre vegrommet:
Vegen skal så langt som mulig underordnes landskapet og gis en best mulig
tilpasning til landskaps- og terrengformer.



Det indre vegrommet.
Vegen skal i størst mulig grad ta hensyn til landskapets særpreg og skala ved
utforming av sideterreng, konstruksjoner, materialvalg og vegutstyr.

4.1.1 Linjeføring
Vegen skal i størst mulig grad oppleves som den er en del av landskapet. Terrenget bør
formes slikt at den gir reisende en god opplevelse og variasjon langs vegen. Både trafikanter
og naboer til vegen skal oppleve den som trygg og godt utformet.

4.1.2 Kryss
Ruterkryss er et logisk og arealeffektivt kryss som passer godt til denne typen av veganlegg.
Det er av stor vekt å sikre tilstrekkelig størrelse på de to rundkjøringene for å sikre at
avbøyningen er stor nok for å få ned hastigheten, samt sikre at trafikkflyten og sikkerheten
blir bra. En ulempe med denne krysstypen er at den tar mindre hensyn til myke trafikanter.
Det skal vurderes separate bru- eller kulvertløsninger ved rampene.
Utforming bør være mest mulig åpen og vid, da veger er i to plannivå og ligger dypt i
terrenget med høye skråninger på hver side.
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Ruterkryss er en kompakt og logisk kryssløsning.

Det er fordel at alle kryss utformes med samme grunnprinsipp for å få gjenkjennbar
utforming.
Kryssene kan med fordel utformes med en egen arkitektonisk identitet som øker stedets
særpreg. Dette kan også forsterkes med effektbelysning.

4.1.3 Terrengforming
Terrengforming av sidearealer er med på å gi den reisende en god opplevelse av harmoni og
trygghet langs vegen.

Jordskjæringer
Terrenget skal utformes slik at det ser ut som vegen alltid har ligget der, og det skal være
god avrunding mot eksisterende terreng. Jordskråningene skal formidle overgangen mellom
vegen og landskapet på en naturlig måte, og utformes slik at behovet for rekkverk blir minst
mulig.
Faremomenter langs veg skal unngås. Dette kan gjøres ved:


Oppfylling av sideterrenget for å unngå høye og bratte fyllinger



Utflating av fyllinger og avrunding av skråningstopper og -bunner



Utvidelse av bergskjæringer og legge opp avrundete voller mot fjellskjæring



å benytte lukkede grøfter (helning 1:4)



å benytte jordvoll i stedet for rekkverk der det er naturlig



å benytte voll kombinert med støyskjermer for sikre mot påkjørsel

Ved dyrket mark skal helning være minimum 1:7 (prosjekteres gjerne 1:8), men helst
slakere. Skogbruksarealer har krav om minimum 1:3.
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Prinsippsnitt som viser utslaking av terreng for jordbruksareal
generelt og på bakside av støyvoll.

Det skal etterstrebes massebalanse i prosjektet, samt at minimere de negative
miljøkonsekvensene fra trafikken. I åpent åkerlandskap kan dette løses med en bevisst
utforming av sideterrenget. Opplevelsen av landskapet for trafikantene kan bli noe redusert,
men støy- og visuell forurensing reduseres i stor grad. I skogsområder er det mulig å
vektlegge en rikere kjøreopplevelse med utsikt i landskapet.

Skisse til høyre viser hvordan oppbygging av terreng kan brukes for å få massebalanse. Dette
prinsippet kan også benyttes for å dempe innsyn mot vegen og for å deponere masser.

Avslutning av voller og støyskjermer skal ha en god utforming. Det er viktig at voller føres
ned og får en naturlig avslutning mot eksisterende terreng.
Liten voll benyttes for å hindre blending mellom E6 og lokalveg.

Prinsippsnitt viser eksempel på liten voll mellom E6 og lokalveg, samt omlegging av bekk med
nyetablering av vegetasjon i foten av vegfyllinga.
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En utslaking av vegskråninger bør alltid vurderes slik at bruk av rekkverk kan unngås.
Alle Jordskjæringer må utformes med en tilstrekkelig grad av avrundning og myk
terrengtilpassing dersom vegen skal ligge godt i landskapet.

Det er viktig med god utslaking og tilpassing til sideterrenget. En myk avrundning av sideterrenget gir
en bedre landskapstilpasning.

Bergskjæringer
Skala på veg og landskap, samt avgrensning, form og overflate på bergskjæringene er
avgjørende for hvor høye bergskjæringer med synlig berg sideterrenget tåler, før det blir
skjemmende. Dersom landskapet har naturlig forekommende fjellskjæringer øker toleransen
for bergskjæringer.
Bergskjæringer skal ha en bevisst utforming, og det skal tas hensyn til bergets beskaffenhet
og kvalitet med hensyn til sprekker og retninger på disse.
Ved høye bergskjæringer brukes hovedsakelig helling 10:1. Det skal benyttes robuste
løsninger som ikke trenger fjellsikring i så stor grad.
Høye fjellskjæringer bør over en lengre avstand terrasseres for å dempe nær- og
fjernvirkningen, dvs. de bør utformes slik at de brytes opp med hyller og revegeteres for å gi
et grønnere og mykere preg. Ofte må hyller anlegges omtrent hver 10. meter for å unngå
nedfall på vegen. Berghyller skal ha naturlig utforming. Hyller bør være ca. 6-8 m for at
vegetasjon skal kunne etableres.

En jevn skjæring kan gi et stramt og rett inntrykk, mens en uregelmessig skjæring gir en naturlig møte
med bergskjæringen. Dette kan skapes med å variere helningsgraden på jordskjæring.

Korte, lave bergskjæringer (under 6-7 m) bør formes som jordskråning, men det kan være
fint om noe av fjellet stikker frem for å skape variasjon i overflaten. Ved høyere
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fjellskjæringer bør de trekkes noe mer tilbake og utformes slik at det blir jordskjæring mot
vegen.

Skisser viser prinsipp der bergskjæring gjøres om til jordskjæring på en side av vegen eller at fjellet
fjernes helt for å unngå skjemmende fjellknauser.

Store bergskjæringer nært vegen blir mer naturlige og mindre dominerende dersom
utformes med en voll med gress og annen vegetasjon.

Illustrasjonen viser en variert og landskapstilpasset bergskjæring. Løsmassene og vegetasjonen i foten
av skjæringen har stor betydning for sluttresultatet og hvordan kjøreopplevelsen blir.

Det er viktig med gode overganger mellom ulik helninger slik at bergskjæringene oppfattes
mest mulig naturlige.

Eksempel på avslutning av en fjellskjæring med løsmasser, utvidet sprenging og vegetasjonsetablering
samt tilsåing.
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Bergskjæringer bør vurderes å formes til grønne skråninger. Vinkelen på bergskjæringene
kan gjøres noe slakere, slik at overgangene mellom løsmasser og berg blir bedre.

En bevist forming av bergskjæringene og fjellrensking gir et mer naturlig utseende.

Rassikring med nett og duk er å foretrekke foran sognemurer. Til høyre ville det vært ønskelig at det
benyttes naturstein i stedet for sognemur for å få en mer naturlig og varig løsning.

Utforming av grøfter
E6 bygges uten kantstein mot sidearealer. Lukket drenering med grunne grøfter skal
benyttes da det gir en mykere overgang til skjæringene. Helning skal være 1:4 da erfaringer
tilsier at 1:5 er for flatt for god avrenning.
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Grøfter og sideterreng skall utformes med grønne myke overganger og lokket grøfter. Her er grøfta
tegnet med 1:5, men helning 1:4 sikrer bedre avrenning.

Normalprofil med grøfteprofil fra E6 Stjørdal. Dette gir god tilpasning mot sideterreng. Bilde viser
grunn grøft med jordkjæring med helling 1:2.

4.1.4 Konstruksjoner
Gjelder konstruksjoner som bruer, tunnelportaler, under-/overganger og støttemurer. Alle
konstruksjoner skal vurderes med hensyn til arkitektur og omgivelser. Utforming bør
differensieres utfra hvor synlige og viktige de er for omgivelsene.

E6 på bru
Der E6 går på bru over terreng skal brua være flerfunksjonell slik at det er plass til at
driftsveg, bekk, dyr og mennesker kan krysse under vegen. Brua må være lang nok og ha
god lysåpning. Den må ligge godt i terrenget og brufyllinger må gis gode overganger til
omkringliggende terreng.
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Bruer skal bygges tilstrekkelig lange. Flerfunksjonelle løsninger er praktiske, effektive og pene.
Overgangsbru som lander godt i terrenget og ny E6 ligger tungt i terrenget. Natursteinsbelegg kan
benyttes under brukar.

Denne typen av lange bruer kan også brukes i viltkorridorer.

Overgangsbruer
Bruer over E6 må være lange nok og ha god lysåpning. De må ligge godt i terrenget og
brufyllinger må gis gode overganger til omkringliggende terreng.
Nye overgangsbruer skal ha tilsvarende likt utrykk som eksisterende lokalvegbruer på
tilliggende strekninger. Bruer skal utformes i betong. Pilarene skal være runde eller ovale.
Farge på underliggende konstruksjoner/brurekkverk ved konstruksjoner skal i
utgangspunktet være som langs E6 i området, men endelig valg må gjøres i byggeplanfasen
slik at farge er tilpasset omgivelser og tilstøtende E6.

Tunneler
En god utforming av tunnelportaler er viktige for en siker og god kjøreopplevelse. De skal
utformes som en del av landskapet og det naturlige terrenget.

Prinsipper for hvordan tunnelpåhugg og bergskjæringer skal følge terrengets kurvatur, og ikke som en
parallell linje fra prosjektert veg.
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Det er viktig å lage tunnelportaler tilstrekkelig lange så de dekker forskjæringen. Langsgående
bergskjæringer i linja bør legges ned og formes som skråninger.

Gode eksempler på vellykkede tunnelportaler der de er tilstrekkelig lange nok for å få en enkel og
robust utforming, «grønnportal».

Underganger og kulverter
Underganger/kulverter for lokalveg skal ha en åpen, avrundet lysåpning og være godt belyst.
Undergangen skal være attraktiv å bruke og skal føles trygg. Sikt skal ivaretas. Vingemurer
kan gå parallelt med E6 eller følge kanter langs lokalveg/driftsveg. Det er viktig å tilstrebe
åpenhet. Sjaktvirkning bør unngås.

Godt eksempel på utforming av undergang.
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Et bedre alternativ til en tradisjonell kulvert er bru i linja. Denne løsningen gir en helt annen
opplevelse og robusthet.

Faunapassasjer
Faunapassasjer er konstruksjoner som bruer, tunneler og rørgjennomføringer som sikrer
forskjellige dyrearters mulighet for å passere over eller under veger eller jernbane uten å
komme i berøring med tverrgående trafikk. Faunapassasjer tilgodeser derved artenes
naturlige krav til sprednings- og bevegelsesmønster.
Plassering og utforming kan gjerne være i kombinasjon med vassdrag under E6 eller der E6
ligger i tunnel.

Eksempler på terrengbruer som faunapasssasjer.

Kulverter for vassdrag/bekker
Ved bruk av kulvert eller rør for kryssing av gytebekker og andre bekker, skal disse utformes
rett med tanke på lengde, fall, lysåpning, bunnsubstrat og sikring av minimumsvannstand
for å ivareta hensyn til fisk og kryssingsmuligheter for mindre dyr. Terskler ikke skal
forekomme. Gyte- og oppvekstforhold skal ivaretas. Direktoratet for naturforvaltnings
håndbok nr. 22-2002 «Slipp fisken fram!» skal legges til grunn for utforming.
Bekkekulverter bør utformes slik at småvilt kan passere under E6.

Eksempler på prinsippskisser for hvelvkulvert med småviltpassasje og vandringsforhold for fisk.
Rørene kan utformes med gangplan langs siden(ene).

Det skal unngås å anlegges vandringshinder/høye terskler de også kan bli benyttet av
småvilt. Bunnen fylles med naturlig elvebunnsubstrat for fisk. Ved anleggelse av en terskel
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nedstrøms kulvertutløpet, vil vannspeilet heve seg slik at det blir stående inn i kulverten
(figur til høyre). Dette vil bedre vandringsforholdene for fisk gjennom kulverten. Kilde: Frie

fiskeveger, Statens vegvesens rapport nr. 459 (2015).
Løsninger med bruk av bruer og kulverter med naturlig bunn prioriteres framfor rørkulverter,
en rørkulverter kan fylles med naturlig bunn bare de er store nok til formålet.
Ved kulverter og rør skal naturstein benyttes i vingemurer for å tilpasse til sideterreng. God
utforming med gode avslutninger mot terreng er viktig. Stikkrenner bør også ha samme
utforming, men i mindre utstrekning.

Foto til vestre viser omlegging av bekk med naturlig løp. Foto til høyre viser eksempel på
rørgjennomføring med vingemurer utført i jordbruksområder.

Inngrep i vassdrag skal begrenses, men bekker som må omlegges, skal utformes som en
naturlig bekk med variert substrat, svinger, kulper og kantvegetasjon og gi gode forhold for
fisk. Erosjonssikring av bekker skal gjennomføres etter anbefalinger i geoteknisk rapport,
416474-RIG-RAP-002_rev01 (datert 05.02.2016), og Norges vassdrag- og energidirektorats
(NVE) veileder for erosjonssikring.»

Støttemurer
Murer i prosjektet vil i hovedsak være støttemurer hvor utfordringer med terrengtilpasning
ikke lar seg løse med formgivning av jord og steinmasser på grunn av plassproblematikk
eller annet.
I de tilfeller hvor det trengs mur skal det anvendes naturstein eller som torvmur (armert
grønn mur). Torvmur vil også ha en støydempende effekt som kan være positivt ved
bebyggelse. Støttemurer av betong uten direkte tilknytning til konstruksjoner, bør unngås i
landskapet utenfor tettsteder.
God avslutning på toppen av mur er viktig for helhetsinntrykket Murer skal bygges i
naturstein
God avslutning på toppen av mur er viktig for helhetsinntrykket, samt overgangen mot
terreng eller konstruksjoner. Bruk av murer bør begrenses mest mulig.
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Et eksempel på en god mur med vannrette
steinrekker og god overgang til terrenget.

4.1.5 Støyskjerming
I områder utenfor tettbygde strøk er det en generell regel at eventuelle støyproblemer best
løses gjennom å bearbeide sideterrenget framfor å bruke bygde støyskjermer og støyvoller
for å få en naturlig og visuelt sett lite dominerende støyskjerming. Ved å legge vegen lavt
/tungt i terrenget kan det løse noe av støyskjermingsproblematikken. Skjermingstiltakene
må ha en naturlig forankring i landskapet. Støyskjermer skal alltid suppleres med
vegetasjon.
I skogs- og jordbruksområder der naturlig terrengbearbeiding ikke er tilstrekkelig som
støyskjerming, bør det benyttes kunstig oppbygde støyvoller som skjermingstiltak. Det er
viktig at både helning og vegetasjon på «naturlige støyvoller» harmoniserer med
sideterrenget.
Områdeskjermer skal benyttes da det er flere boliger som må skjermes. Det er aktuelt å
benytte støyskjermer og/eller støyvoller sammen med evt. fasadetiltak på enkelthus. Ved
arealknapphet vil det være med å bestemme type tiltak. Støyskjermingstiltakene bør
plasseres ved vegarealet og unngås ved boligene/gårdene da dette vil hindre utsyn.
For å unngå lokale tiltak og støyskjermer langs veg kan det på enkelte strekninger være
aktuelt med større terrengbehandling, støyvoller med utslaking mot jordbruksareal, for å
minimalisere visuell og støymessig kontakt med E6. Hvis mulig bør støyvollene som ligger ut
mot daler holdes så lave som mulig for å sikre utsyn fra vegen, dvs. helning1:10. Dette vil
bedre utsynet og øke bruksverdien for eventuelle nærliggende jordbruksareal.

Med bruk av voller og vegetasjon er det enklere å få en god tilpassing til landskapet.

Skjermeelementene i overgangen mellom støyskjerm på bru og langs veg skal være
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transparente og lik bruskjermen, men med glass og betong. Dette for å gi et åpent uttrykk
og for å unngå at vegen visuelt smales inn over bruene.

Ulike prinsipp for støyskjermingstiltak

Det er viktig at de nye skjermene har en viss sammenheng og noe av det samme
formspråket som langs eksisterende E6. Lange skjermer skal ha sammenhengende likt
utformede elementer over lengre streking, minst 75-100 meter. For å motvirke den
monotone effekten må det være høy vegetasjon med trær bak skjermen.

Eksempel på utforming av voll med skjerm og vegetasjon er vist på bildet. Bildet til venstre viser
dagens skjerm langs E6 nord for Steinkjer, mens den andre er en transparent skjerm tilpasset boliger.
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Områdeskjermene skal gis en enkel utforming og en mørk, nøytral farge i skogs- og
jordbrukslandskap. Alle skjermer bør avsluttes bevisst med støtte i terreng og/ eller grupper
av vegetasjon. Der skjermer grenser til hager er fargevalg viktig i forhold til hus og hage,
samt naboer.
Ved valg av løsning må det legges stor vekt på å redusere behovet for framtidig vedlikehold.
Plassering av støyskjermingstiltak skal vises i reguleringsplan og på terrengsnitt.

4.1.6 Vegetasjon
Ved etablering av ny vegetasjon skal den plantes utenfor vegens sikkerhetssone og
siktsoner. Eventuell ny vegetasjon kan etableres slik at den inngår som en naturlig del av
landskapet for øvrig, som regel ved å bygge videre på det eksisterende overordnede
vegetasjonsmønsteret.
I tillegg kan solitærtrær eller treklynger brukes som enkeltelementer. Denne type vegetasjon
kan gi trafikanten en ekstra opplevelse på turen, men det er også viktig at vegetasjonen
holdes nede ved eventuelle landemerker/utsiktspunkter for å berike reiseopplevelsen.
Vegetasjonen i området planlegges både på kort og lang sikt. Ny vegetasjon skal være
klimatilpasset og være stedegen.
Vegetasjon/-belter bør brukes som skille mellom E6 og lokalveg for å tydeliggjøre for
trafikantene status på de ulike vegene ved nærføring.

Naturlik vegetasjon
Langs E6 skal det i hovedsak være naturen og jordbrukslandskapet som gir den
dominerende opplevelsen av landskapet. Dette gjør at det vil være begrenset ny
vegetasjonsetablering i form av beplantning. Eksisterende vegetasjon skal beholdes i størst
mulig grad i skogsområdene. Enkelttrær er viktige landskapselement som bør tas vare på.
Naturlig revegetering kan benyttes i skog- og myrområder, men det skal tilsåes i
landbruksarealer og langs vegen med grasfrøblanding tilpasset området. Ved store inngrep
bør det tilsåes for å reparere sårene raskest mulig (grasbakke).

Naturlig revegetering benyttet i skog. Utlagt jord med røtter og kvister. Vegetasjonen blir mest mulig
lik omgivelsene. Foto: Rapport 300, Vegen i landskapet, Statens vegvesen.
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Kantvegetasjon langs bekker skal i størst mulig grad bevares, og er viktig å ta vare på da
dette er leveområder for mange arter. Områder med eventuelle skader på vegetasjonen i
anleggsperioden skal repareres. Til dette skal vegetasjon som naturlig vokser vilt i området
benyttes.
Stedegen vegetasjon kan etableres ved å flytte kratt/skog fra tilliggende områder da dette
gir ofte det beste resultatet.

Parklik vegetasjon
På sidearealer der folk ferdes, bussholdeplasser og områder for myke trafikanter, samt ved
kontrollplasser, bør det brukes mer parklik beplantning og arter. Bjørk skal ikke brukes i
sentrumsområder og ved holdeplasser pga. allergi (universell utforming).

4.1.7 Vegutstyr
Trafikkutstyr skal underordne seg vegen og landskapet, men plassering og utforming skal
samtidig være tydelig og logisk.
Trafikkgrå farge skal benyttes på trafikkutstyr i utgangspunktet, men det kan være ønskelig
å benytte mørk farge for å dempe eller en signalfarge for å understreke/framheve. Dette
vurderes underveis i prosjektet.

Vegrekkverk
Vegrekkverk skal virke åpent og underordnet, for eksempel av type rørrekkverk. Rørrekkverk
har et åpnere og snillere uttrykk enn skinnerekkverk. Rørrekkverk skal også benyttes i
forbindelse med overgangsbruer. Rekkverk skal begrenses i mest mulig grad, og tilpassing
av sideterrenget er en bedre og sikrere løsning.
Type vegrekkverk i/nær tettsteder skal ha annen utforming og tilpasning da det er lav
hastighet og inntil der folk ferdes til fots og sykkel.
Vegrekkverk på avlingsveger/adkomstveger skal tilpasses landskapet.

Midtdeler
Det er to ulike typer på E6 mellom Stjørdal og Steinkjer i dag, både rørrekkverk og med
skinner. Nord for Steinkjer er plasstøpt betongrekkverk benyttet.
Det skal benyttes rør-midtrekkverk på E6. Det gir et åpnere visuelt preg og letter kryssing
for vilt.

Midtdeler med ett rør skal benyttes mellom
kjøreretninger.
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Brurekkverk
Brurekkverk skal ha samme type materialbruk og stil som vegrekkverk. Ved konstruksjoner
skal rekkverk ha samme farge som rekkverk langs E6 i området.

Gjerder
Ved høye bergskjæringer skal det være sikringsgjerder på begge sider for å hindre at
mennesker og dyr skal falle ned og skades eller skape farlige situasjoner. Disse vil også
fungere som viltgjerder. Viltgjerder skal være flettverksgjerde med høyde 2,5 m over
terreng. Det er ønskelig med gjerde som ikke virker så framtredende.

Viltgjerde skal plasseres på en måte som gjør at det ikke blir så framtredende.

Gjerdene skal være sammenhengende slik at vilt kan krysse E6 på en begrenset strekning
sør og nord for bergskjæringer eller i faunapassasjer.
Dersom vilt skal tillates å krysse E6, skal terrenget utformes med slake skråninger som gir
god sikt til vilt som vil passere vegen der gjerder slutter. Ved å lage åpning i midtdeler
bedres forholdene noe. Belysning, skilting og annen tilrettelegging kan synliggjøre
krysningspunktet for trafikantene. Ofte vil viltoverganger/-kulverter være løsningen på firefeltsveger.
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Eksempel på viltovergang på E18. Dersom slike overganger skal fungere må det etableres stedegen
vegetasjon ved å flytte kratt/skog fra tilliggende områder. Viltgjerder og evt. rekkverk må underordne
seg portaler og vegetasjon.

Belysning langs veger
Antall lysstolper skal holdes på et minimum for å holde vegens sideareal åpent og redusere
antall påkjøringsmuligheter. El-skap plasseres slik at det underordner seg vegen.
Belysning skal være det nyeste av teknologi (f.eks. LED).



E6
Vanlig vegbelysning i trafikkgrå farge skal benyttes. Master skal være sidestilt, ikke
midtstilt i vegbanen.
Mastene skal plasseres tosidig ved behov, og disse skal plasseres parvis i samme
profil.



Lokalveger
Ved lokalveg i tettsteder skal belysning tilpasses tettstedet, og skille seg ut fra resten
av E6. Lavere stolper enn langs landeveg skal benyttes. 6-8 m er akseptabel høyde.
Ved gangfelt er det krav om tosidig belysning. Vanlig veglys i trafikkgrå farge kan
benyttes.



Kontrollplasser og rasteplasser
På kontrollplasser og rasteplasser skal det benyttes lavere master enn langs E6 da de
skal være underordnet vegsystemet, samt at det estetisk er bedre. Høyde ca. 9 m er
vanlig på øvrige veger. Det kan benyttes vanlig veglys i trafikkgrå farge også her.
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Skilt
Det skal benyttes sidestilte skilt, ikke overhengende skilt over vegbane. Det skal generelt
benyttes ettergivende skiltmaster i stedet for å sette opp rekkverk foran master. Antall skilt
skal begrenses mest mulig. Stolper og baksider av skilt skal ha trafikkgrå farge.

Trafikkøyer og kantstein
Det skal benyttes granittkantstein på hele anlegget der kantstein er beskrevet. Ved avkjørsler
og fotgjengerkryssinger nedsenkes kantsteinen.
Trafikkøyene skal ha belegningsstein for å lette vedlikeholdet. Det benyttes storgatestein.

Kollektivknutepunkt/park and ride
Kollektivknutepunkt anlegges ved kryss. Arealbruk skal være logisk og lett å orientere seg i
for alle trafikantgrupper, inkludert myke trafikanter.
Det skal settes opp lehus tilsvarende øvrige på strekningen.

4.1.8 Drift og vedlikehold
Det skal generelt benyttes varige og gode materialer på anlegget. Kvalitet er viktig for at
anlegge skal holde seg over tid uten å forfalle.
Utforming av sideterreng må gjøres bevisst for at disse skal være enkle å drifte og slå/rydde.
Det vil være naturlig å rydde for vilt inntil 10-20 m fra vegkant i dette området.
Generelt vil det være grasbakke på sidearealer, men med unntak ved kryssområdet og
næringsarealer hvor standard bør ligge noe høyere, samt ved kontrollplasser og
kollektivknutepunkt.

***
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