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Detaljreguleringsplan for E6 Langnesberga, Snåsa kommune

Forord
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan for skredsikring av E6 langs
Snåsavatnet, mellom Langnes (Snåsakroa) og Vegset i Snåsa kommune. Strekningen er utsatt
for skred og har dårlig geometri.
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Planforslaget legger til rette for ny trasé for E6 på den 3,5 km lange strekningen. Utbedring
av krysset mellom E6 og fv. 763 til Snåsa sentrum og omregulering av dagens E6 inngår
også i planen. Planen omfatter også deponi for tunnelmasser og adkomst til boliger.
Hensikten med planarbeidet er å skredsikre og bedre trafikksikkerheten på E6.

Planforslaget består av følgende deler:


Reguleringsplankart, datert 30.09.2016



Reguleringsbestemmelser, datert 30.09.2016



Planbeskrivelse med risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) (dette dokumentet)



Vedlegg:
-

Teknisk plan, datert 29.09.2016

-

Forprosjekt for tunnelportaler, datert 26.04.2016

Følgende dokumenter ligger også som grunnlag for planforslaget, og er tilgjengelig på
forespørsel:








Ingeniør-geologiske rapporter:
o

Vd488D-GEOL-R02 som omhandler tunnelen og

o

Vd488D-GEOL-R03 som omhandler bergskjæringer og skred

Geotekniske rapporter:
o

Vd488A-GEOT-R2:

Datarapport

o

Vd488A-GEOT-R3:

Geotekniske vurderinger

o

Vd1190A-GEOT-R2: Gabionmur Olderviksberga

o

Vd1426A-GEOT-R1: Deponi Pålsveet

«E6 Langnesberga. Notat – naturmiljø. Registrering og vurdering av naturlandskap,
naturverdier og biologi», utarbeidet av EFLA 25.1.2016 (saksnr. 15/206263-28).
«E6 Langnesberga – Innkomne merknader med kommentar fra SVV som tiltakshaver»
med oppsummering av innspill ved planoppstart

Utlegging til offentlig ettersyn av planforslaget er kunngjort i lokalavisa Snåsningen og i
Trønderavisa. Grunneiere og rettighetshavere vil få skriftlig melding om dette. Planforslaget
blir samtidig sendt ut på høring til offentlige instanser.
Alle dokumenter vil i høringsperioden ligge på Snåsa kommune og på Statens vegvesen sine
hjemmesider, samt i servicetorget på Snåsa kommunehus.

Dato: 30.09.2016
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Merknader til planforslaget:
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes til Statens vegvesen:
Statens vegvesen Region Midt
Fylkeshuset
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6404 Molde
Eller epost: firmapost-midt@vegvesen.no
Kontaktperson i Statens vegvesen: Egbert Holtrop, tlf. 941 02 422
e‐post: egbert.holtrop@vegvesen.no
Kontaktperson i Snåsa kommune: Ola Sørhøy, tlf. 74 13 82 45
e-post: ola.sørhøy@snåsa.kommune.no
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1. Bakgrunn for planforslaget
1.1 Forslagstiller
Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget, og det er i medhold av Plan- og
bygningsloven (PBL) §3-7. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til
oversendelse til kommunen til politisk sluttbehandling, jf. PBL § 12-10. Den formelle
behandlingen av planen skjer i samsvar med PBL §12.
Snåsa kommune er ansvarlig planmyndighet for detaljreguleringsplanen.

1.2 Beliggenhet
Planområdet ligger langs E6 (Hp 20 km 17,75- Hp21 km 0,65) ved Snåsavatnet i Snåsa
kommune. Planområdet omfatter ny E6 og krysset mellom E6 og fv. 763 til Snåsa sentrum.
Tiltaket omfatter også deponiområder ved Vegset og Pålsveet.

Kartet viser plassering av planområdet ved Snåsavatnet i Snåsa kommune.

1.3 Målsettinger for planforslaget
Hovedmålsettingen med dette prosjektet er å sikre E6 mot skred. Prosjektet skal for øvrig
ivareta trafikksikkerhet, fremkommelighet, framtidig vegtrafikk, omgivelser og miljø langs
strekningen på en best mulig måte.
Dato: 30.09.2016
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Reguleringsplanen skal inneholde detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern
og utforming av arealer og fysiske omgivelser, inkl. nødvendige eiendomsinngrep.
Detaljreguleringsplanen skal fastsette utforming og plassering av E6, nytt kryss, gang- og
sykkelveg, samt avklare nødvendige arealer som må erverves for å kunne gjennomføre
tiltaket. Det må tas tilstrekkelig hensyn til løsninger for trafikkavvikling og midlertidig bruk
av sidearealene i byggeperioden.
Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av
tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn.

1.4 Framdrift
Prosjektet er omtalt i Nasjonaltransportplan (NTP) 2014 – 2023 med realisering i periode
2017 – 2023. Reguleringsplanen skal være godkjent høsten 2016.
Byggeprosjektet er anslått til å koste ca. 410 millioner kr. Prosjektet skal dekkes av midler
som er avsatt til skredsikring, og er omtalt i «Skredsikringsplan Region midt».

Dato: 30.09.2016
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2. Planprosessen
2.1 Bakgrunn for planprosjektet
En strekning av E6 langs Snåsavatnet ved Langnesberga (ca. 1,3 km) er rasutsatt/rasfarlig
pga. nedfall av stein fra fjellside/ur. I tillegg har partier av dagens E6 dårlig stabilitet der den
ligger på bløt leire. Strekningen må derfor skredsikres. E6 har også dårlig geometri med
smal veg med en meget krapp og uoversiktlig horisontalkurve. Det vil være vanskelig å gjøre
noe med horisontalkurven langs vegen fordi sprengning i fjellpartier ikke er anbefalt, og
utfylling i Snåsavatnet er lite aktuelt pga. kvikkleire. Det er derfor sett på alternativ til
løsning for ny E6.
I Skredsikringsplan for Statens vegvesen, region midt, fra 2011 (SVEIS 2011079967) er dette
en prioritert strekning hvor sikringstiltak i form av bygging av tunnel, må iverksettes.
Tidligere planarbeider har anbefalt at riktigskredsikringstiltak er en tunnel på ca. 1000
meter, samt ny veg i dagen. Det er for øvrig gjort ingeniørgeologiske kartlegginger i dette
aktuelle området, samt utarbeidet tunnelalternativer i 1979-1981, med rapporter fra
Vegdirektoratet. Det ble den gang også vurdert tiltak i fjellsida. Disse rapportene er
elektronisk lagret i Statens vegvesens arkiv, rapporter V229A-01, -02 og -03 (VD488C,
VD488C og VD705A).
I 2013 ble det utarbeidet et forprosjekt hvor to alternativer for mulige løsninger og
plasseringer av ny E6 ble vurdert. Forprosjektet ble utarbeidet av Statens vegvesen, rapport
med saksnr. 2012135904-34, Det ble avholdt et møte med prosjekteier, som er Statens
vegvesen, Vegavdeling Nord-Trøndelag, der det ble konkludert med at den foretrukne
løsning for skredsikring og utbedring av E6 mellom Snåsakroa og Oldervika, er ved å legge
E6 i tunnel.
Etter at det ble registrert kvikkleire og meget dårlig stabilitet av E6 stabilitet langs
gabionmuren mellom Oldervika og Vegset, ble planområdet utvidet nordøstover til også å
omfatte strekningen fram til og med kryss med fv. 763.

2.2 Tiltakets forhold til Forskrift om konsekvensutredninger
Dette tiltaket er et skredsikringstiltak for å sikre E6 mor skred ovenfra, og utglidning av
vegen.
Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlig innvirkning på miljø og samfunn, eller medfører ikke
vesentlige endringer av det eksisterende vegnettet. Snåsa kommune har vurdert at
planarbeidet derfor ikke ansees å utløse krav om konsekvensutredning etter Forskrift om
konsekvensutredninger.

Dato: 30.09.2016
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2.3 Planprogram
Det er avklart med kommunen at det ikke skal fastsettes planprogram.

2.4 Overordnede planer
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Planen skal forholde seg til rikspolitiske/statlige retningslinjer og bestemmelser.
Av regionale og fylkesplaner kan «Regional plan for arealbruk i Nord-Trøndelag» (vedtatt
25.4.2013) nevnes. Fylkestinget forutsetter at innholdet i planen legges til grunn for
regionale organers virksomhet og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i
regionen.
«Regional plan for arealbruk skal legge til rette for utvikling av effektiv infrastruktur for

transport.»
 Areal- og transportplanleggingen må samordnes slik at behovet for transport
reduseres, grunnlaget for miljøvennlige transportformer styrkes og klimagassutslipp,
og lokal luft- og støyforurensing reduseres.
 Planlegging for gående og syklende skal vektlegges og integreres i all
transportplanlegging.

Kommuneplaner
Planområde faller innenfor kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.1.2006. Planområdet ligger
i LNF-HF (Landbruks-, natur- og friluftsområde, PBL § 20-4, ledd nr. 3), markert som H7,
som betyr at det er tillatt med spredt fritidsbebyggelse.

Reguleringsplaner
Det foreligger en reguleringsplan i planområdet, det er «Reguleringsplan for Vegset», PlanID.
1736_2000003. Planen ble vedtatt i Snåsa kommunestyret 25.11.1999 og stadfestet av
Miljøverndepartementet 16.03.2001.

Bilde viser en del av «Reguleringsplan for Vegset» fra 2001.
Reguleringsplan for E6 Langnesberga vil erstatte deler av den gjeldende «Reguleringsplan for
Vegset».

Dato: 30.09.2016
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2.5 Medvirkningsprosess
Oppstartsmøte og kunngjøring
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Oppstartsmøte med Snåsa kommune ble avholdt 18. april 2013 hvor grunnlaget for
planprosessen ble klarlagt.
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble varslet med brev til berørte naboer, grunneiere og
myndigheter den 5. mai 2013. Videre ble oppstart av planarbeidet annonsert i lokalavisa

Snåsningen og i Trønderavisa.
Etter omfattende undersøkelser av grunnforholdene, ble planområdet endret til å omfatte E6
videre nord til å omfatte krysset med fv. 763. Det ble varslet om utvidelse av planområdet på
nytt til berørte grunneiere og myndigheter, og i avisene den 9. mars 2016.
I forbindelse med massedeponi og avvikling av trafikk på lokalvegsystemet er det varslet
endring av planområde ved brev og annonse i juni 2016.

Innspill i planprosessen
Innspill til varsel om planoppstart er summarisk vist i notatet «Innkomne merknader med
kommentar fra SVV - E6 Langnesberga».
Det er gjennomført grunneiermøter der grunneiere som blir direkte berørt har hatt mulighet
til å komme med sine synspunkter. Det er forsøkt å ta hensyn til disse synspunkter.
Grunneiere inviteres til å sende inn synspunkter på nytt i høringsperiode.
Reguleringsplanen legger til rette for gjennomføring av tiltaket uten byggesaksbehandling jf.
PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. Vedtatt reguleringsplan gir etter PBL § 12-4
grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen

Dato: 30.09.2016
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3. Dagens situasjon
3.1 Kartgrunnlaget
Kartgrunnlag for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. Uttrekk fra database ble
foretatt i april 2016.

3.2 Dagens situasjon i planområdet
Planområdet omfatter eksisterende E6 med arealer øst for Snåsavatnet. Planområdet ligger i
nordenden av Snåsavatnet.

Foto viser Oldervika og sørover langs E6 mot Snåsakroa. Terrenget er sidebratt. Foto: Anders
Aal, Statens vegvesen.
Det er hovedsakelig utmark som vil bli berørt av dette tiltaket, men det omfatter også noe
dyrkamark. Nærheten til Snåsavatnet er også viktig å ta hensyn til. Dette nødvendiggjør
dialog med aktuelle grunneiere, Snåsavatnet grunneierlag og landbruksansvarlig avdeling i
kommunen.

3.3 Trafikkforhold og ulykkessituasjon
Vegdata i planområdet:


ÅDT - E6:

2560 kjt/døgn; 23 % lange (2015)



ÅDT – Fv. 763:

650 kjt/døgn; 14 % lange (2015)



Vegbredde - E6:

6 - 7 meter dekkebredde
Dato: 30.09.2016
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Fartsgrense - E6:

80 km/t



Ulykkestall:

0 registrerte ulykker 2000-2015



Kollektivtrafikk:

Ja, 1 busslomme ved Vegsetkrysset



Vegbelysning:

Ja, kun ved kryssområdet på Vegset
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Trafikkmengden er noe ujevnt fordelt da det er en god del turisttrafikk sommerstid. Andelen
lange kjøretøy er høy hele året.

Gående og syklende
Det foreligger ingen registreringer på antall myke trafikanter på strekningen, men
sommerstid er det en del som sykler Snåsavatnet rundt samt sykkelturister på E6.
Det kjører skolebuss og rutebusser på strekningen. Det er en bussholdeplass langs fv. 763,
ved krysset med E6.

3.4 Teknisk infrastruktur
Det er ikke vegbelysning langs E6 i dag, men det er veglys i kryssområdet på Vegset.
Det er høyspentlinje som krysser E6 ved Snåsakroa, Oldervika og Vegset i dag.
På flere plasser krysser privat vannledning E6 eller er det kummer i nærheten av E6 i
planområdet.
Ved Vegset ligger spillvannsledning langs E6. Kommunal vannledning ligger i nærheten til fv.
763 ved krysset med E6, og krysser fylkesvegen ved dagens bussholdeplass.

Bilde viser utdrag fra digitalt ledningsnett for kommunalt VA-anlegg ved Vegset (tatt ut den
19. september 2016).
Plassering av evt. telekabler og andre kabler/ledninger avklares under byggeplanlegging.

Dato: 30.09.2016
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3.5 Landskapsbilde og omgivelser
Landskapet langs Snåsavatnet er storslagent med den store vannflata, kulturlandskapet og
åsene rundt. Området har et landlig preg med spredt bebyggelse.
Fra Snåsakroa og nordover mot Vegset ligger E6 som ei linje nede langs vatnet med en bratt
og høy fjellskrent på innsida. Vegen ligger på ei smal hylle helt i vannkanten så den gjør lite
av seg. Bergskjæringene langs vegen er høye og de virker naturlige etter mange års
værpåvirkning. Vegetasjonen vokser tett innpå vegen og ned i bergskjæringene, noe som
gjør at området mykner opp og får et grønt preg. Midt på strekningen er det smalt med
bergskjæringene tett innpå trafikantene så det kan virke smalt og litt skremmende. Dette
oppveies ved at det er flott utsikt når man kjører E6.

Foto viser dagens E6 sett nordover rett sør for Oldervika. Foto: Google Maps.
På denne strekningen er det kun fra vatnet at fjernvirkningen har betydning. Fra landsidene
vil det være for stor avstand til at fjellskjæringene virker negativt da det er mye eksisterende
vegetasjon. E6 med sideareal glir naturlig inn i landskapet.
I hver ende av planområdet er det bebyggelse. I sørenden av planområdet ligger Snåsakroa
som er godt besøkt av turister og lokalbefolkning rundt vatnet. Kroa ligger idyllisk til med
utsikt over vatnet. E6, avkjørsel og parkering ligger i terrenghøyde og er lite dominerende.

Dato: 30.09.2016
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Foto viser dagens E6 forbi Snåsakroa. Foto: Google Maps.
Midt i planområdet ved Oldervika ligger en liten klynge med bebyggelse som består av et
bolighus, fritidseiendom og et småbruk. Disse ligger fint til med utsikt til vatnet. Området
nedenfor enebolig mot fritidsbolig har preg av park i dag da det skjøttes av grunneierne.

Foto viser dagens E6 ved bebyggelse ved Oldervika i nord. Åsen er bevokst med skog. Foto:
Google Maps.
Nord i planområdet ved Vegset snevres Snåsavatnet inn og landskapet endres på E6-sida ved
at terrenget stiger på. Reiseopplevelsen når man kommer nordfra er majestetisk i finvær.
Trafikantene vil oppleve at landskapet åpner seg opp og man får en storslagen utsikt der
vann og himmel spiller en viktig rolle for opplevelsen.

Dato: 30.09.2016
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Foto viser dagens E6 ved Vegset i nord. Terrenget stiger på og endrer landskapet på E6-sida
av vatnet. Foto: Google Maps.

3.6 Nærmiljø og friluftsliv
Sør i Planområdet ligger Snåsakroa. Den er hovedsakelig for trafikanter på gjennomreise,
men den er også viktig for lokalsamfunnet som et treffpunkt.

Kartet viser Snåsakroa som ligger tett inntil E6 på Langnes.
Midt i planområdet ved Oldervika er en liten klynge med bebyggelse som består av et
bolighus, fritidseiendom og et småbruk med tilstøtende bolighus. Området langs
Snåsavatnet er i kommuneplanens arealdel (vedtatt 2006) vist som LNF H7-område som
tillater spredt hyttebebyggelse (5 stk.).

Dato: 30.09.2016
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Foto viser bebyggelse og område ved Snåsavatnet i nord. Foto: Google Maps.
Vegset Camping og Café ligger i nordenden av vatnet. Campingen har lett adkomst med
direkte avkjørsel på E6. Campingen er populær som feriemål og badeplass. Kaféen på
campingen brukes også som et lokalt treffpunkt med strikkekafé, babytreff, mm.

Foto viser campingen ved Snåsavatnet i nord. Foto: Google Maps.
E6 har ingen spesiell betydning for friluftsliv, utenom dens vanlige funksjon som ferdselsåre.
E6 rundt Snåsavatnet er ei populær sykkelrute.

3.7 Kulturminner og kulturmiljø
Automatisk fredede kulturminner er ikke registrert i området ifølge kartdata og databasen
Askeladden. Vi finner derfor at tiltaket ikke er i konflikt med Kulturminnelovens (KML) § 3.
Samiske kulturminner er automatisk fredet når de er eldre enn 100 år. Det er ikke registrert
samiske kulturminner i planområdet.

Dato: 30.09.2016
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En bygning, stabbur, ved enebolig (gnr.bnr. 7/20) midt i planområdet er registret i SEFRAK.
Stabbur har SEFRAK-nummer 1736/1/55, bygningsnummer 186366441. Bebyggelsen på
Langnes gård er også registrert i SEFRAK. Disse ligger utenfor planområdet.
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Kart viser bygninger som er registrert i SEFRAK. Kilde: Askeladden.
Det kan fortsatt ligge andre ukjente automatisk fredede kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet. Dersom slike kulturminner oppdages under det
videre arbeidet med planforslaget eller under byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og
meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. Dette pålegget skal videreformidles til de som
skal foreta arbeidet.

3.8 Naturmangfold
Planområdet består av bebyggelse, utmark med mye berg i dagen og skrenter, samt dyrka
mark. Det er registrerte naturverdier inn eller ved planområdet. Videre er området godt
kartlagt fra før. I forbindelse med planarbeidet er det foretatt ei vurdering av eksisterende
kartlegginger, samt ei befaring av området.
Vurdering av naturmiljø er basert på informasjon hentet fra forskjellige databaser;
Miljødirektoratets nettportal «Naturbase», Artsdatabanken, Artsobservasjoner,
rapportsystem for arter, miljøstatus.no, og GiNT (Geografi i Nord-Trøndelag), samt på
befaring i området den 6. oktober 2015 av EFLA rådgivende ingeniører. Rapport er
utarbeidet.

Dato: 30.09.2016
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Utdrag fra Naturbase for området ved Langnes til Vegset. Naturområde Vegsetlia med grønn
farge. Kilde: Naturbase (Direktoratet for naturforvaltning) og Institutt for skog og landskap
(september 2016).
Et område i Langnesura er registrert hos Norsk institutt for skog og landskap. Dette er
registrert som Forvaltningsareal, biologisk mangfold. Planområdet inngår i et stort område
som er registrert som årstidsbeite for rein.

Områder som er sett på spesielt ved befaring. Disse er beskrevet i egen rapport.
Ny avgrensning for naturtypeområdet gråor-heggeskog. Kilde: EFLA 2015.
Område ved Oldervika (nr. 3 på kart ovenfor) er mest preget av gråor og bjørk. Området
virker ganske artsfattig og påvirket av bruk. Det vurderes til å ha liten naturverdi.
Området ved Vegset (nr. 1 på kart ovenfor) er klassifisert som naturtype gråor-heggeskog
(BN00010759). Lokaliteten har verdi C (lokalt viktig). Det er to mindre daler som er atskilt
med dyrka mark. Dalen som er på sør-østsiden av dyrka marka er tilsynelatende svært
mindre artsfattig med gråor og bjørk som dominerende treslag og bakkevegetasjonen er
tett.
Ved befaring og registrering er naturtypeområdet (ID BN00010759) kartlagt i redusert
størrelse enn det som er vist i Naturbase, på grunn av området som er påvirket i dag av
Dato: 30.09.2016
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bruk. Den sør-østre delen faller ikke innenfor gråor-heggeskog. Naturtypeområdet får en ny
avgrensing.
Snåsavatnet er et viktig vassdrag som ligger både i Snåsa kommune og Steinkjer kommune.
Utløpet er i sør. Reinsvatnet er drikkevann for Steinkjer kommune. Snåsavatnet er ikke med i
Verneplan for vassdrag.
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Snåsavatnet er et godt fiskevann (ørret, røye og lake). Det er registrert elvemusling sør i
Snåsavassdraget (Fossemvatnet, Byaelva, Steinkjerelva).
En Artsrike vegkant er registrert mellom Vegset og Langnes langs E6 (HP 20 km 18,144 –
20,632), bredde 4 m (BN00106203). Det er tørreng/tørrbakke med tilgrensende
blandingsskog og fjellskjæring/bergknaus. Lokaliteten ligger i tilknytning til et langstrakt
parti med sørvendte, kalkrike bergvegger langs E6. Av særlig interesse er forekomst av
brudespore, svartknoppurt og lodneperikum. Ellers finnes blant annet skogvikke, liljekonvall,
vill-lin, bergmjølke, prestekrage, hengeaks, blåklokke, rødsvingel og ryllik på lokaliteten.
Grundigere undersøkelser kan trolig gi flere artsfunn. I og med at lokaliteten er såpass
velutviklet og har stor utstrekning, gis den verdien A (svært viktig). Det er en del gjengroing
av lignoser, hundegras og hestehov på lokaliteten. (Kilde: Kartlegging av artsrike vegkanter i

kontraktsområdene 1701 Indre Namdal og 1707 Steinkjer, Norconsult as 2014)).
I naturbase, www.naturbase.no er det registrert fremmede arter i Oldervika langs
eksisterende E6. Det er hagelupin. Det er også registrert noen rett sør for Snåsakroa utenfor
planområdet. Ved befaring ble det ikke funnet noen flere fremmede arter i området.

3.9 Naturresssurser, landbruk
Sør i planområdet ved Snåsakroa er det dyrket jord (gras) på begge sider av E6. Ved
Oldervika er det et område som er registrert som innmarksbeite. Ved Vegset er det både
innmarksbeite og dyrka jord (gras).
Skogarealene består stort sett av yngre skog. Det er ikke verneskog i området.

Dato: 30.09.2016
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Foto viser dyrket mark på eiendom gnr./bnr. 6/1 ved Snåsakroa. Kilde: Gårdskart på
internett, NIBIO 2016.

3.10 Grunnforhold
3.10.1 Geoteknikk
Det er utført grunnundersøkelser for ny E6 på strekningen Langnes - Vegset. I tillegg er det
utført grunnundersøkelser for massedeponi ved Pålsveet, et område på sørsida av E6 ca. 4
km sør for Langnes. Det er også utført dybdekartlegging i Snåsavatnet mellom Langnes og
Vegset.
Grunnundersøkelsene viser områder med bløt og middels fast leire som har
sprøbruddegenskaper og stedvis er kvikk. Ved Vegset er det ikke registrert kvikkleire, men
leire med sprøbruddegenskaper. På www.skrednett.no er det registrert en faresone kvikkleire
like nordøst for planområdet, sone 1028 Melan.
Stabilitetsberegninger viser at dagens E6/terreng på deler av strekningen har for lav
sikkerhet mot utglidning. Undersøkelsene tyder på at deler av dagens E6 ligger på kvikkleire.
Dette gjelder området nordøst for Snåsakroa og langs gabionmuren mellom Oldervika og
Vegset. Gabionmuren er sterkt påkjent av vær og vind, og har delvis kollapset på enkelte
partier. Stabiliteten er på dette partiet vurdert som meget lav. Bunnkartleggingen i
Snåsavatnet tyder på at det har gått flere undersjøiske skred i dette området.

Dato: 30.09.2016
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Bilde fra geotekniskrapport som viser deformert gabionmur langs E6 mot Snåsavatnet. Foto
tatt mot sørvest.
Resultater fra grunnundersøkelsene for reguleringsplanen er presentert i de geotekniske
rapportene Vd488A-GEOT-R, Vd1426A-GEOT-R1 og Vd1190A-GEOT-R2.

3.10.2 Geologi
Berggrunnen i planområdet er en del av Trondheimsfeltet fremskjøvet under den kaledonske
fjellkjedefolding og består av bergarten grønnstein/grønnskifer.
Aktsomhetskartene til NVE viser områder som kan være skredutsatte og er et hjelpemiddel
for videre vurdering skredfaren fra naturlige skråninger. Eksisterende veg ligger innenfor
aktsomhetsområder for steinsprang langs nesten hele strekningen fra Langnes til Oldervika.
Hele vegstrekningen ligger innenfor aktsomhetsområder for snøskred helt fram til Vegset
camping. På aktsomhetskart for jord- og flomskred er det angitt seks løsneområder med
utløp på eksisterende veg.
Dagens E6 går langs bergskjæring eller bratt fjellskråning. Vegen mellom
Langnes/Snåsakroa og Oldervika er skredutsatt. I hovedsak er det steinsprang som har vært
problemet, men mindre snøskred er også registrert.

Dato: 30.09.2016
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Bergskjæring langs eksisterende veg.

Dato: 30.09.2016
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4. Beskrivelse av planforslaget
4.1 Planlagt arealbruk
4.1.1 Reguleringsformål og løsninger
Detaljreguleringsplanen omfatter areal for omlegging av E6, samt nødvendige skjæringer og
fyllinger, samt nytt kryss på Vegset. Strekningen er ca. 3500 meter lang. Tiltaket omfatter
lang tunnel på strekningen for å sikre mot skred. E6 oppgraderes samtidig til
vegnormalstandard.

Planområdet med vegomlegging er vist på kartet over.
Reguleringsformål som er vist på plankartet er i medhold av Plan- og bygningslovens (PBL)
§§ 12-5 og 12-6. Planområdet inndelt i arealer med følgende arealformål:
o

Bebyggelse og anlegg


o

o

Campingplass (BC)

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:


Kjøreveg, offentlig veg (SKV)



Kjøreveg, annen eierform (SKV1, SKV2, SKV3, SKV4)



Gang- og sykkelveg (SGS)



Fortau (SF)



Parkeringsplass (SPA)



Annen veggrunn – teknisk (SVT1, SVT2, SVT3)



Annen veggrunn – grøntareal (SVG)



Kollektivholdeplass (SKH)

Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift:


LNFR-areal (L)
Dato: 30.09.2016
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o

o

Hensynssoner


Sikringssone tunnel (H190_)



Ras- og skredfare (H310_)



Høyspenningsanlegg (H370_)
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Områder med bestemmelser iht. PBL § 12-7:


Midlertidig anlegg- og riggområde (91), merket med #1 - 10



Utforming, merket #11 og #12

Området med bestemmelser er midlertidige anlegg- og riggområder som skal tilbakeføres til
landbruksareal (LNFR-areal) etter endt anleggsperiode. Det skal tilstrebes en istandsetting
som gir samme kvalitet som før inngrepene og som for tilstøtende areal.
Område #10 er riggområde.
Område #11 og #12 er deponiområder.
Avkjørsler er vist med piler på plankartet.

4.2 Trafikkforhold og tekniske løsninger
Vegstandard er vurdert utfra Statens vegvesens håndbok «N100 Veg og gateutforming»
(Vegnormalen), samt standarden på tilstøtende veg
Ønsket standard på E6 avhenger av årsdøgntrafikk (ÅDT), beregnet med bakgrunn i
trafikktellinger. ÅDT på strekningen er 2560 (2015). Ny veg dimensjoneres for forventet ÅDT
20 år etter ferdigstillelse av tiltaket. Setter man 2020 som dato for ferdigbygd veg, må det
regnes fram til 2040. Fylkesprognose for trafikkvekst er 1 %. Beregning blir da 2560
x1,0125=3283. Trafikkmengde som legges til grunn for dimensjonering av E6 blir da ca.
3300.
En ÅDT på 3300 utløser i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100 behov for
vegstandard H2 (80 km/t) eller H3 (90 km/t). Det er valgt å dimensjonere ny E6 etter H3standard, selv om fartsgrense ikke skal økes til 90 km/t.
Tverrprofil for ny E6 blir likt figuren under:

Normalprofil E6. Kilde: Statens vegvesen.

Dato: 30.09.2016
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4.2.1 Kryss
Det skal etableres nytt kryss med fv. 763 mot Snåsa, ved Vegset. Etter vegvesen sine
normaler og retningslinjer, samt faglige beregninger og vurderinger, er det ut i fra trafikktal
ikke behov for å endre på kryssløsningen. Det vil si at et kanalisert T-kryss, med
venstresvingefelt, er tilstrekkelig for å ivareta det trafikktekniske og
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trafikksikkerhetsmessige.

Utsnittet viser plassering av et T-kryss i ny situasjon. Det er flyttet noe lenger mot nord.

Avkjørsler
Avkjørsel til Snåsakroa beholdes som i dag. Avkjørsel reguleres med forbikjøringslomme ved
sørgående felt. Det blir en felles avkjørsel for Oldervika også.
Avkjørsel fra dagens E6 til Vegset camping er foreslått omlagt. Avkjørsel er foreslått lagt til
fv. 763 med adkomstveg nord for Vegset gård. Adkomstveg skal også brukes til gang- og
sykkeltrafikk langs E6.
Nordøst for krysset, opp bakken, er det tre direkteavkjørsler fra E6 som foreslås stengt. Det
vil bli opparbeidet adkomstveg og regulert vegrett for alle eiendommer mot eksisterende
avkjørsel på E6 på toppen av Vegsetbakken. Avkjørselen der regnes som tilstrekkelig
trafikksikker for å avvikle trafikk til og fra eiendommene. Direkte avkjørsel fra fv. 763 mot

Dato: 30.09.2016
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området stenges som adkomstveg, men kan benyttes av gående, derunder barn og andre
som skal benytte seg av bussholdeplass ved Vegsetkrysset.
På E6 nordøst for krysset mellom E6 og fv. 763 er det en direkte avkjørsel på venstre side av
E6. Denne er foreslått bygd om med en utforming som ivaretar trafikksikkerheten.
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Det blir tilrettelagd for driftsavkjørsler i samråd med grunneiere.

Belysning
Det skal være vegbelysning langs E6 i forbindelse med tunnelen og krysset med fv. 763. Det
skal ikke være belysning langs gang- og sykkelvegen.

Gående og syklende
Eksisterende E6 mellom Langnes og Vegset reguleres til gang- og sykkelveg som et tilbud til
myke trafikanter i framtida. Det vil bli forbudt for gående og syklende å benytte tunnelen på
ny E6.

Barn og funksjonshemmede
Veganlegget skal kunne benyttes av alle trafikantgrupper, og vil gi et godt tilbud til alle
funksjonsgrupper. Skille mellom E6 og gang- og sykkelveg vil gi bedre tilrettelegging for
brukerne. Stigningsforhold på gang- og sykkelvegen vil ikke tilfredsstille kravet til 5 % ved
Langnes og Vegset da arealer og grunnforholdene gjør dette vanskelig. Stigningen på gangog sykkelvegen ved Vegset er 8 %. Mellom disse punktene er det flatt. Andelen av myke
trafikanter vil i hovedsak være syklister da vi er i spredt bebyggelse og utenfor tettsted.
Avstanden til Snåsa sentrum er 8 km.
Kollektivholdeplassen på Vegset skal ha universell utforming. Det skal også være noen
parkeringsplasser for «Park&Ride».

4.3 Landskapsbilde og omgivelser
Tunnelportalområder
En tunnel vil skåne landskapet langs vatnet for ytterligere inngrep, og bevare åsryggen som i
dag. Påhuggsområdene i hver ende av tunnel vil gi en god del inngrep i fjellsiden. Spesielt
ved Snåsakroa vil dette være godt synlig da det er et område mange stopper for en hvil og
en matbit.

Dato: 30.09.2016
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Skisse viser løsning og inngrep i arealer ved Snåsakroa. Skisse: Statens vegvesen.

Ved Snåsakroa går regulert veg på skrå inn i fjellet. Dette gir en lang ensidig fjellskjæring
mot nord og en høy skråstilt fjellskjæring ved tunnelpåhugget. For at skape en bedre terreng
tilpasning kan fjellskjæring ha retning som en bue som vist på figur 1 i skissene i figuren
over. De kan også ligge i to nivåer/trinn.

Prinsipper for hvordan tunnelpåhugg og fjellskjæringer skal følge terrengets kurvatur og
ikke som en parallell linje fra prosjektert veg. Kilde: Formingsveileder fv. 17/fv. 720.
Tunnelportaler utformes i betong, men det anbefales at evt. murer rundt portaler settes opp
med naturstein for å gi en mykere overgang til sideterreng og fjellskjæringer.

Fjellskjæringer
Tunnelen har stigning slik at ved Oldervika kommer tunnelen ut oppe på fjellhylla over
dagens E6. Tunnelportal ligger på dette nivået. E6 fortsetter langs ryggen oppå dagens
bergskjæring før den kommer inn på dagens E6 rett etter dagens kryss på Vegset. Det vil bli
ei kraftig bergskjæring ovenfor Oldervika og for å komme ned mot Vegset, men denne vil
delvis bli skjult av terrenget som står igjen på sørsida. For å tilpasse nytt terreng til
eksisterende terreng så utformes fjellskjæringene med en mer åpen løsning for å unngå
tosidig fjellskjæring.
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Fjellskjæring slakes ut på den ene siden med helning på 1:1,5 - 1:2. Skråningen avrundes
mot eksisterende terreng og veggrøft. Det er regulert inn utslaking av fjellskjæring på én
side med 1:1,5, men muligheten for at lage fjellskjæringer med helning 1:2 må vurdere i
byggeplan for å gi bedre forhold for tilgroing i vegskråningene.
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Prinsipp for bearbeiding av tosidig fjellskjæring. Fjellskjæring slakes ut på den ene siden
med helning på 1:1,5 - 1:2
Fjellskjæringer bør ha en bevisst utforming hvor det tas hensyn til bergets beskaffenhet og
kvalitet med hensyn til sprekker og retninger på disse. Fjellskjeringer har hovedsakelig
helling på 10:1 men en helling på 5:1 skal vurderes hvor det er mulig. Det bør vurderes at
helning på fjell i overgangssonen mot løsmasser legges noe slakere slik at overgangene blir
gode, Det bør gi en bedre tilpasning mellom overgangen fra helning 1:2 til 10:1 og/eller 5:1.
Korte, lave fjellskjæringer (under 1,5 m) bør formes som jordskråning. Sprøytebetong bør
unngås ved fjellsikring.
Det vil bli en del inngrep for å gi en jevn og sikker veg, men inngrepet vil bli mindre enn å gå
langs Snåsavatnet. Fjernvirkning vil bli mindre enn linje langs Snåsavatnet. Det blir flott
utsikt fra veglinja.

Kryssområde og deponi ved Vegset
Nytt kryss med fv. 763 på Vegset vil ligge lenger inn enn dagens kryss. Det vil bli en del
fylling da E6 heves for å få mindre stigning i krysset. For å tilpasse vegen til terrenget bør
bekkedalen ved Vegset fylles opp med masser. Dette vil også fungere som et massedeponi.
Også terrenget mellom veger slakes ut for å oppnå tilstrekkelig stabilitet og gi gode
naturlige overganger mellom veger.
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Deponi av masser
Helning ca. 1:8
Tilbakeføres til jordbruk (gras)
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Nytt kryss ved Vegset. Skisse viser nytt kjøremønster, bussholdeplass, deponi og terreng
mellom veger. Terreng skal formes slik at det ser naturlig ut.
Bekken som renner gjennom området som skal benyttes om deponiområdet, skal heves og
omlegges i trad med anbefalinger i geotekniske rapporter.

Bekkedaler

Dagens E6
Fylling

Ny E6

Dagens E6

Bildene viser et grovt 3D modell av eksisterende terreng med bekkedaler, og ny situasjon
med ny E6 (gul) og deponi (rødt).
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Deponi ved Pålsveet
Et område ved Pålsveet er tiltenkt deponi. Området ligger ved E6 ca. 5 km sør for
tunnelinnslag på Langnes. Området er i dag en fordypning i terrenget, omkranset av høyere
liggende terreng med en åpning mot sør. Det er vært dekket med produktiv skog, men nylig
hogd. Grunneier opplyser at det er plantet skog etter hogst. Planforslaget legger til rette for
oppfylling av fordypning slik at området får omtrent samme høyde som omliggende terreng.
Fyllingshøyde er ca. 5-7 m. Steinmassene i deponiet vil bli tildekket med vegetative og
stedegen masser. Etter endt anleggsperiode vil det gradvis gro igjen med stedegen flora
(skog).

Tverrsnitt under

Fordypning i terrenget ved Pålsveet.

Tverrsnitt av deponi ved Pålsveet, sett mot nord-øst. Dagens terrenghøyde vises med gul
linje, ny terrenghøyde med rød linje.

Terrengtilpasninger
Terrenginngrep skal tilpasses eksisterende sideterreng. Gode overganger til eksisterende
terreng er viktig for å få en god tilpasning av tiltaket. Det skal være gode overganger mellom
ulik helninger slik at bergskjæringene oppfattes mest mulig naturlige
Dato: 30.09.2016
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Jordbruksarealer skal tilbakeføres der dette er naturlig, enten til grasarealer eller skog. Nye
vegskråninger og grøfter skal tilbakeføres med vekstjord og tilsås som grasbakke for å
unngå ugrasoppblomstring mot landbruksarealer og for å få skråninger ved fjellskjæringer
fortere grønne. Naturlig revegetering, dvs. bruke frøbank i dagens jordmasser, anbefales
derfor ikke benyttet her.
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Vegutstyr
Det er et overordnet mål å redusere vegutstyr til et minimum.
Ved de høye bergskjæringer skal det være sikringsgjerder/viltgjerder for å hindre at
mennesker og dyr skal falle ned og skades eller skape farlige situasjoner.
Det skal benyttes galvanisert flettverksgjerde, med minimum høyde på 2,5 meter. Viltgjerder
skal plasseres slikt at de blir minst mulig synlig i landskapet ved at de har en “bakgrunn" i
form av terreng eller vegetasjon sett fra vegen.
Det benyttes vanlig vegbelysning i grå farge.
Bruk av rekkverk skal begrenses i mest mulig grad. Rekkverk skal avsluttes dersom det er
mulig mot naturlig terreng.
Ved tunnelportaler skal vegutstyr som skilt, lys, rekkverk og teknisk rom ha en helhetlig
utforming.

4.4 Nærmiljø og friluftsliv
Det vil bli mindre konflikt mellom syklister og kjøretøy på strekningen da eksisterende E6
blir gang- og sykkelveg. Asfalt snevres inn til 4 m bredde. Gåing og sykling langs
Snåsavatnet vil gi en flott opplevelse i rolige omgivelser.
Ved Snåsakroa vil det bli et ryddig kryss der gang- og sykkelveg tar av fra E6.
Ved campingen og badeplassen vil avstanden til E6 bli større slik at området skjermes mye
mer for trafikk og trafikkstøy. Tilgjengeligheten fra E6 vil bli noe redusert, men den blir mer
trafikksikker. Kjøremønster inne på selve campingen blir som i dag da ny adkomstveg
kommer inn ved dagens avkjørsel fra E6.

4.4.1 Boliger i Oldervika
Tunnelportalområdet ovenfor Oldervika vil gi en god del inngrep i fjellsiden. Støyberegninger
viser hvor store tiltak som kreves for å tilfredsstille kravene, og for boligene nede ved
Snåsavatnet vil bomiljøet bedres betraktelig. Avstanden til E6 økes for disse husene som
ligger nær Snåsavatnet. De vil ikke se selve E6. Husene vil trolig få store ulemper i form av
støv og støy i anleggsfasen.
Dagens E6 har ikke tilstrekkelig stabilitet i grunnen og er derfor uegnet for vanlig biltrafikk.
Det blir derfor opparbeidet ny adkomstveg til Oldervika fra ny E6. På grunn av terrenget vil
adkomstveg få stigning opp til 11 %.
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Bolig gnr. 6, bnr. 4 i Oldervika
På nordsida av E6 ligger en boligeiendom med gnr.6, bnr. 4 og gnr. 7, bnr. 20. Denne vil
ligge nær tunnelportalområdet. Mur må settes opp på tunnelportal for å unngå at omfylling
rundt portalen kommer inntil boligen. I byggefase vil huset bli særlig utsatt for støy, støv og
evt. rystelser. I tillegg må det trauges ut masser nært huset, omtrent 4 meter ned og 4 meter
fra hushjørne. Det anbefales derfor at bolighuset fraflyttes i forbindelse med sprenging av
tunnel og bygging av tunnelportal og veg. Statens vegvesen mener at det er mest fornuftig å
innløse huset, samtidig signaliserer SVV at eier ikke ønsker å flytte fra huset. På grunn av at
det teknisk sett er mulig å bevare huset legger planforslaget til rette for det.

4.5 Støyforhold
Vegtrafikkstøy er vurdert ut fra Retningslinje for støy i arealplanlegging T-1442 (2012),
utgitt av Klima- og miljødepartementet (KLD). Denne gir veiledende grenser for
støybelastning.
Beregningene er utført ved hjelp av EDB-programmet NovaPoint STØY. Det er brukt standard
døgnfordeling av trafikken. Det vil si at 75 % av trafikken går i tidsrommet kl. 07.00-19.00,
15 % i tidsrommet kl. 19.00-23.00 og de resterende 10 % om natten i tidsrommet kl. 23.0007.00. Støyberegningene er utført med ny veg og eksisterende veg som støykilder.
Det er utarbeidet støysonekart (tegning X001-X002) som viser støybelastningen 4 meter
over bakken i dagens situasjon (2016) og i prognoseåret 2038. På kartet vil rød sone være
områder med utendørs støynivå på mer enn 65 dB og gul sone med støynivå mellom 55 og
65 dB. Det er også utarbeidet kart som viser støynivået ved utsatte bygningsfasader både fra
planlagt og eksisterende veg. Utendørs støynivå er beregnet med mottakshøyde 2 m over
terrengnivå. Resultatet fra disse beregningene er vist på tegning X011.
Kartene ligger i vedlegg 1 «Teknisk plan».
Beregningene gjengitt i støykartene viser at flere bygninger i dette prosjektet, overskrider
grenseverdiene for støy. Derfor må det gjøres tiltak mot støy.

4.5.1 Støytiltak mot eiendommer
Støyskjermer er vist på plankart.
Ved Snåsakroa på Langnes vil det bli etablert tett rekkverk som støydemping fra profil 17945
fram mot tunnel, høyde 0,75 m. Ved Oldervika er det også tett rekkverk, høyde 0,75 m, fra
tunnelen og fram til profil 19600. Dette gir tilfredsstillende støyforhold for eiendommer på
Langnes og Oldervika.
Ved Vegset vil det på sørsida langa E6 mot krysset, bli etablert tett rekkverk som støyskjerm
dvs. 0,75 m over vegnivået. Langs nordgående felt ved krysset er det også inntegnet tett
rekkverk som støydemping, men dette vil være mulig å bygge som støyvoll når byggeplan
skal utarbeides. En voll må være i tråd med anbefalinger i geotekniske rapporter.
Mot eiendommer på nordsida av E6 ved Vegset skal det settes opp en støyskjerm langs E6
mot eiendommer gnr./bnr. 7/8, 7/14 og 7/29 med høyde 2 m over nytt terrengnivå.
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Beregninger viser at det i ny situasjon med støyskjerming fortsatt er noen boliger som
overskrider grenseverdier for støy. Mer detaljerte støyberegninger må derfor gjennomføres i
byggefase, og det må eventuelt gjennomføres lokale tiltak, som for eksempel fasadetiltak.
Reguleringsplanforslag har sikret nok areal til å finne tilfredsstillende løsninger for
skjerming mot støy.
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Generelt øker avstanden mellom E6 og boligbebyggelse. Det vurderes at det gir bedre
forhold for boligene når ny E6 er etablert.

4.6 Kulturminner og kulturmiljø
Tiltaket omfatter lang tunnel på strekningen for å sikre mot skred på E6. Påhuggsområdet i
nordende ved Oldervika vil berøre en bygning på eiendom gnr./bnr. 7/20 som er registrert i
SEFRAK. Bygningen er en stabbur med SEFRAK-nummer 1736/1/55, bygningsnummer
186366441. Bygning må flyttes. Stabbur ønskes flyttet til en annen plass på grunneierens
eiendom (gnr./bnr. 6/4, 6/5 og 6/6).
For øvrig er det ikke registrerte kulturminner i området. Fylkeskommunens arkeolog har i en
forhåndsuttalelse vurdert at det er lite sannsynlighet for ukjente kulturminner. Likevel kan
det ligge ukjente automatisk fredede kulturminner under nåværende markoverflate i eller inn
mot planområdet. Dersom slike kulturminner oppdages under det videre arbeidet med
planforslaget eller under byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter
kulturminnelovens § 8.2. Dette pålegget skal videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

4.7 Naturmangfold
Naturmangfoldlovens §§ 8-12 er vurdert under planarbeidet. I § 8 i naturmangfoldloven står
det at «Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig
bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i
et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.» Dersom det
ikke foreligger tilstrekkelig kunnskap skal føre-var-prinsippet vektlegges (jf.
Naturmangfoldlovens § 9).
I området omtalt finnes det noen registreringer i offentlige databaser fra før. I tillegg ble det
gjennomført grov registrering av området og re-kartlegging av naturtype gråorheggeskog
(Kilde: Rapport fra EFLA, 2015).
På bakgrunn av de innhentete opplysningene vurderes at kravet til kunnskapsgrunnlaget er
oppfylt ifølge § 8 i naturmangfoldloven.
Det samme gjelder kravet om at «føre-var-prinsippet» skal legges til grunn (§ 9). Siden
kunnskapsgrunnlaget er godt, er konsekvensene av tiltaket i forhold til naturmangfoldet
kjent. Det er vurdert at det er liten fare for at tiltaket skal ha store ukjente negative
konsekvenser for naturmiljøet. I midlertidig vil Statens vegvesen vurdere hvorvidt det er
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behov for ytterligere vurderinger for sikring av vannmiljøet i Snåsavatnet i forbindelse med
utbyggingen.
Oppfølgende undersøkelser skal gjøres med hensyn på fremmede skadelige arter, som for
eksempel lupin, før byggearbeider starter. Spredning av fremmede skadelige arter utgjør en
fare for naturlig forekommende arter, og er en utfordring i forbindelse med bygging og drift
av veganlegg. Statens vegvesen jobber med bekjempelse av enkelte utvalgte arter på sin
eiendom langs vegen, og det skal gjennomføres tiltak som hindrer spredning.
Når det gjelder § 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) er det ikke kjent at det
planlegges flere tiltak i dette området som kan belaste økosystemet. Ingen prioriterte arter
vil bli berørt eller får sine bestander eller forekomster redusert. Et naturtypeområde vil bli
sterk påvirket/ødelagt. Dette gjelder gråor-heggeskog med ID BN00010759. Dette området
her verdi «lokalt viktig». Naturtypen er forholdvis vanlig og dette området har begrenset
verdi. Fjerning av naturtypen legger til rette for ny E6, deponi av steinmasser nært anlegget
og opparbeidelse av dyrka jord. I tillegg unngår påvirkning av dette området at en artsrik
vegkant (ID BN00106203) bli sterkt påvirket som følge av nødvendig veivedlikehold
(grøfterensk og/eller utvidelse av vegen). Det vurderes derfor at konsekvensen for
økosystemet ikke veger opp mot gevinsten for samfunnet.
Hensyn til vassdrag med hensyn til avrenning er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene.
Eventuelle kostnadene som skal gjøre at tiltaket gir minst mulig skade på natur er en del av
vegprosjektet, og skal dekkes av tiltakshaveren, jf. § 11.
En tunnel vil skåne naturlandskapet på åsen og langs vatnet for ytterligere inngrep.
Eksisterende vegetasjon blir i stor grad bevart.
Påhuggsområdene i hver ende av tunnel vil gi en god del inngrep i fjellsiden. Portalområder
må sikres mot at vilt går seg utfor.

Vassdrag
Alle tiltak nær vassdrag omfattes av planforslaget, og de kan dermed behandles etter Planog bygningsloven. Tiltaket skal være godt nok beskrevet her i planbeskrivelsen slik at
behandlingen av denne reguleringsplanen erstatter en konsesjonsbehandling etter
Vannressurslovens § 20.
Nærhet til Snåsavatnet kan gi utfordringer med uønsket forurensning med bygging av ny E6.
Det er ønskelig å bruke mest skånsomme metoder og teknikker i forhold til miljø, spesielt
med hensyn på Snåsavatnet, i forbindelse med bygging, jf. § 12 i Naturmangfoldloven.

Påvirkning på naturområder
Ved Vegset, område «Vegsetlia» (BN00010759), vil veglinja gå over en del av marka som er
påvirket av bruk fremst i dalen. Det har ikke stor konsekvens for naturmangfoldet.
Det er tenkt Ny E6 og deponiområde over stor del av naturtypeområdet med verdi C.
Konsekvens av dette vurderes som begrenset i forhold til nytte av ny E6. Alternativ til
bygging av ny E6 i ny trasé er utbedring av E6 langs dagens trasé. I Så fall vil det føre til at
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en artsrik veikant ville blitt ødelagt. Den artsrike vegkanten er registrert som
naturtypeområde med verdi A.
Etter møte med Fylkesmannens miljøvernavdeling i mars 2016 er det er vurdert at
bekkedalene ved Vegset kan fylles opp til den høyde ny E6 vil få, slik at man unngår en
«dump» på nordside av E6. Det bør unngås å deponere masser i de innerste deler av
naturtypen ved Vegset. Statens vegvesen sin vurdering ved framlegging av planforslaget er
at det er samfunnsnyttig og formålstjenstlig å fylle nærmest hele naturtypeområdet.
Området ligger nært anlegget og fører dermed til mindre trafikkulemper fra anleggstrafikk
for trafikken på E6. I tillegg gir et nærliggende deponiområde redusert utslipp fra
anleggstrafikk i forhold til andre deponi som er lenger bort. Samtidig gjør en fylling av
bekkedalen det mulig å opparbeide dyrka jord, og dermed erstatte og tilføye dyrka jord i
området. Oppfylling av bekkedalene er også ønsket av grunneieren.

Kartet viser omtrentlig hvilke områder som kan benyttes som deponi (grønn) og hvilket som
bør unngås, merket med rød sirkel. Blå strek viser kote +42 moh.
Utsnitt av reguleringsplan til høyre viser regulert område til deponi. Deponi ligger i helning
1:8, kotehøyde er visst per 5. høydemeter.
Artsrike vegkanter som er registrert langs dagens E6, vil stort sett ikke bli berørt langs
Snåsavatnet da ny veglinje ligger lenger inn enn dagens E6. Fra Snåsakroa og fram til
tunnelpåhugg i sør vil den bli påvirket av anlegget, i tillegg til et mindre område ved
Oldervika. Ved eksisterende E6 bør vegkanter ligge som i dag. Det bør bare gjennomføres
slått på forsommeren. Det må ikke utføres grøfterensking, da dette vil være ødeleggende for
mange av artene som finnes på lokaliteten. Det bør gjennomføres luking av lignoser.
Hagelupin bør bekjempes selektivt. Dagens E6 er regulert til offentlig veg; gang- og
sykkelveg, og det er viktig å ivareta riktig skjøtsel for å opprettholde den artsrike veikanten.

4.8 Naturressurser, landbruk
Planen berører ikke landbruksinteresser av nasjonal eller regional verdi, men ved
tunnelpåhogg i sør berøres dyrket jord med gras. Det blir ervervet ca. 38 500 m2 dyrket jord
og ca. 180 000 m2 utmark/skog.
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Ved Vegset er det regulert permanent massedeponi i bekkedalene som i dag er beiteland.
Disse vil bli tildekt med vegetative masser og er foreslått regulert til jordbruk. Dette vil gi
mer sammenhengende dyrka jord ved Vegset.
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Ny E6 vil ligge parallelt med dagens E6 mot nord (brun strek), og tunnelinnslag (rød bue) vil
komme til høyre på kartet.

4.9 Grunnforhold
4.9.1 Geoteknikk
For å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for ny E6 må det utføres stabiliserende tiltak på deler av
planstrekningen.
Ved Langnes/Snåsakroa må skråningene på nordsida av vegen utføres med helning 1:4. I
tillegg må det foretas stabilisering med kalk/sementpeler på en strekning på ca. 60m inn
mot bergskjæringa. I Langnesberga må dagens veg/fremtidig lokalveg senkes på et ca.
200m langt parti.
Ved Oldervika må det utføres masseutskifting av svake toppmasser for fylling for ny E6.
Ved Vegset må det utføres stabiliserende tiltak i form av motfyllinger, utslaking av
fyllingskråningene og bakkeplaneringer. I tillegg vil det være mulig å benytte store arealer av
bekkedalene på nordside til massedeponi.
Ved Pålsveet og i Mølnvikdalen kan det deponeres overskuddsmasser.
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På grunnlag av de utførte grunnundersøkelsene er det foreslått nye faresoner kvikkleire ved
Langnes, Olderviksberga og Vegset.
Geotekniske vurderinger og tiltak er beskrevet i geoteknisk rapport Vd488A-GEOT-R3.
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4.9.2 Geologi
Mellom Langnes/Snåsakroa og Oldervika er deler av vegstrekningen planlagt i en ca. 1165 m
lang tunnel. De ingeniørgeologiske undersøkelsene tilsier at tunnelen i hovedsak vil bli
drevet i berg av middels til dårlig bergkvalitet. Det er kartlagt 11 stk. svakhetssoner/antatte
svakhetssoner som krysser eller kan komme i berøring med tunnelen. I svakhetssonene er
berget tettere oppsprukket enn bergmassen for øvrig, berget kan være forvitret og
leirholdig. Hovedmengden av registrerte svakhetssoner er orientert nordvest – sørøst til
nordsør, og krysser tunnelen med stor vinkel. En annen orientering av svakhetssoner er
omtrent NØ-SV. Det forventes ikke stor mektighet på disse sonene, men de kan krysse
tunnelen med liten vinkel og derfor følge tunnelen og over lengre strekninger. Sonenes
forløp mot dypet og bergkvaliteten i sonene er usikker. Disse sonene er parallelle med den
meget markerte Hitra-Snåsa-forkastningen og andre lineamenter i området. Påhugget i
Oldervika er komplisert, da det er sidebratt terreng med bratte skrenter og urmasser. Før
arbeidet med etablering av forskjæringen kan settes i gang vil det være behov for
bergsikring i fjellsiden med rensk og bolting. For permanent sikring vil det være nødvendig
med etablering av lang portal. I forlengelsen av portalen vil det være aktuelt med
terrengtiltak/skredsikringsvoll.
På begge sider av tunnelen er det planlagt høye bergskjæringer på strekningen, med
maksimal høyde på omtrent 25 m. Bergskjæringene med høyde over 12 m er planlagt med
avtrapping, med etablering av en 6 m bred permanent hylle i skjæringen. Bergskjæringer vil
bli stabilitetssikret etter behov, med blant annet sikringsbolter og steinsprangnett.
Skredfaren for ny E6 vil være betydelig redusert da strekningen den steinsprangutsatte
strekningen legges i tunnel. I henhold til Statens vegvesen sine akseptkriterier for skred på
veger akseptabel sannsynlig for skred på vegen 1 skred pr. 50 år. Dette kriteriet vurderes
oppfylt for vegen forutsatt at det gjennomføres tiltak mot steinsprang ved tunnelpåhugget i
Oldervika. Tiltak må også ivareta bolighuset i Oldervika mellom eksisterende veg og ny veg.
Gang – og sykkelvegen er planlagt langs eksisterende veg. For gang- og sykkelvegen langs
strekningen der E6 er lagt i tunnel vil det forekomme steinsprang. Det kan erfaringsmessig
forventes en hendelse omtrent annethvert år i gjennomsnitt. Dette vil være i det øvre sjiktet
for hva som aksepteres for en lavtrafikkert bilveg med trafikkmengde < 200. Hvis
sannsynlighet for skred på vegen skal reduseres vil det være nødvendig med omfattende
tiltak.
Resultater og vurderinger fra de ingeniørgeologiske undersøkelsene er vist i rapportene
Vd488D-GEOL-R02 som omhandler tunnelen og Vd488D-GEOL-R03 som omhandler
bergskjæringer og skred.
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4.10 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendige for gjennomføring av tiltaket.
Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger
ikke fører fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse)
med hjemmel i veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens Kapittel 16 – jfr. § 12-4. Ved
ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn. Midlertidig anlegg- og riggområde
erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden. Skader og tap
som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.

Oversikt over eiendommer som i mer eller mindre grad blir berørt i reguleringsplanen er:

Matrikkelnr.
1736-4/1
1736-6/1
1736-6/1/1
1736-6/4
1736-6/5
1736-6/7
1736–7/1
1736-7/2
1736-7/3
1736-7/5
1736-7/6
1736-7/7
1736-7/8
1736-7/9
1736-7/14
1736-7/17
1736-7/18
1736-7/20
1736-7/21
1736-7/22
1736-7/23
1736-7/24
1736-7/27
1736-7/28
1736-7/29
1736-7/30

Navn
JO ARVE REPP
BÅRD LANGNES
SNÅSAKROA AS
ELLEN SØRENSEN BRUUN / REIDULF JOSTEIN BRUUN
REIDULF JOSTEIN BRUUN
TRYGVE RIKSTAD
ARILS AASVOLD / SUSANNE MARGARETA AASVOLD
NIKOLAI JOHANNES VEKSETH
MØYFRID KIPPE SÆTHER
DAGUN ONSAKER MOUM / KONRAD MOUM
JØRN OLAV SAGMO
LARS INGEMAR AHLQVIST
ASBJØRG INNGERD AUNE
ANN-SOFI FJELLSTRÖM / MATHIS IVAN HÆTTA
ÅSE AUSTLI
JOHAN VEKSETH
HELGA KRISTINE HERNÆS / TRYGVE ARVIDSØN HERNÆS
ELLEN SØRENSEN BRUUN / REIDULF JOSTEIN BRUUN
LARS INGEMAR AHLQVIST
DAGUN ONSAKER MOUM / KONRAD MOUM
TORBJØRN BOLSTAD
ELIN JOHANNE ENGEL SAGMO
KIRSTI LEIRVIKLAUTEN / LARS IVER LAUTEN
ASBJØRG INNGERD AUNE
AUDUN AUSTLI
DAGUN ONSAKER MOUM / KONRAD MOUM
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5. Gjennomføring og anleggsperiode
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Innenfor planområdet er det forekomster av kvikkleire. Ny E6 planlegges bort fra dagens E6
for å redusere fare for skred og for å redusere risiko i anleggsfase.

5.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Trafikkavvikling skal i utgangspunktet skje via dagens veg. Det vil bli noe redusert
framkommelighet ved bygging. I forbindelse med etablering og tilkobling av midlertidige
veger og/eller ny E6, kan det bli behov for stenging av E6 i en natt eller ei helg. Fv. 763 vil
da benyttes som omkjøringsveg. I forbindelse med sprenging i nærheten til dagens E6 kan
E6 bli stengt i kortere perioder.

5.2 Anlegg- og riggområde
Arealer regulert til midlertidig anlegg- og riggområder er avsatt for å lette entreprenørens
anleggsdrift. Geotekniske vurderinger og tiltak er beskrevet i geoteknisk rapport Vd488AGEOT-R3, og skal etterfølges.
Område merket #10 på plankartet ved Snåsakroa er riggområde. Det tillates oppstilling av
verktøystelt, maskinpark og brakker for kontor og bolig i forbindelse med bygging av
veganlegget.
Området merket #11på plankartet ved Vegset utnyttes til deponi. Før det deponeres masser
skal eksisterende matjord tas av og mellomlagres for gjenbruk til toppdekke. Nytt toppdekke
skal bestå av matjord. Området skal tilbakeføres til jordbruk (grasmark).
Område merket #12 på plankartet ved Pålsveet sør for Langnes utnyttes til deponi. Før det
deponeres masser skal eksisterende toppjord tas av og mellomlagres for gjenbruk til
toppdekke. Nytt toppdekke skal bestå av finmasser. Område skal tilbakeføres til skogbruk.
Spredning av fremmede skadelige arter skal unngås i byggeperioden.

5.3 Teknisk infrastruktur
Nødvendige omlegginger av kabler, vann- og avløpsledninger vil bli planlagt i
byggeplanfasen. Håndtering av ledninger, samt vann- og avløpsrør, planlegges i samråd
med eiere i byggeplanfasen.
Det er et høyspentlinje som krysser vegen ved Langnes, Oldervika og Vegset. Det skal være
regulert tilstrekkelig areal til omlegging i reguleringsplan, men dette avklares gjennom
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høring av planforslaget. Hovedledning ved Oldervika forutsettes lagt i jordkabel.
Bebyggelse i Oldervika vil trolig få store ulemper i form av støv og støy i anleggsfasen. Det
er opp til entreprenøren å sikre huset mot skade. Beboere må flytte fra huset i en periode
under anleggsgjennomføring.
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5.4 Kulturmiljø
Det kan fortsatt ligge ukjente automatisk fredede kulturminner under nåværende
markoverflate i eller inn mot planområdet.
Dersom kulturminner oppdages under det videre arbeidet med planforslaget eller under
byggearbeidene, gjelder aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8.2. Dette
pålegget skal videreformidles til de som skal foreta arbeidet.

5.5 Grunnforhold
Geotekniske vurderinger og tiltak er beskrevet i geoteknisk rapport Vd488A-GEOT-R3, og
skal etterfølges i byggeplanlegging og anleggsgjennomføring.
Resultater fra grunnundersøkelsene er presentert i egen datarapport Vd488A-GEOT-R2.
Resultater fra grunnundersøkelsene for massedeponi Pålsveet er presentert i rapport
Vd1426A_GEOT-R1.
Resultater fra grunnundersøkelsene utført for gabionmuren i Olderviksberga er beskrevet i
Vd1190A-GEOT-R2
Resultater og vurderinger fra de ingeniørgeologiske undersøkelsene er vist i rapportene
Vd488D-GEOL-R02 som omhandler tunnelen og Vd488D-GEOL-R03 som omhandler
bergskjæringer og skred. Disse skal etterfølges.
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6. Vurdering av alternativer
6.1 Lokalisering av E6
Strekningen Snåsakroa – Oldervika:
Utgangspunkt for reguleringsplan for E6 Langnesberga er skredsikring av strekningen
mellom Snåsakroa og Oldervika.
Tidlig i reguleringsplanarbeid ble det vurdert hva som er den beste måte å skredsikre
strekningen på. Geologiske undersøkelser viste at fjellet er oppsprukket. Det er mulig å
gjøre tiltak som vil sikre E6 mot skred, men det er ikke forsvarlig å utvide fjellskjæringen.
Man kan derfor ikke utbedre E6 ved å legge seg lenger inn mot fjellet. Geotekniske
undersøkelser og bunnkartlegging i Snåsavatnet viser at grunnforholdene på utsiden av
vegen ikke egner seg for utfylling. Det er derfor ikke mulig å skredsikre strekningen ved å
legge E6 lenger ut mot vatnet. I konklusjon kan E6 sikres mot skred langs dagens veg, men
man får ikke utbedret kurvatur og bredde på E6. Denne løsningen er ikke framtidsrettet. Den
eneste framtidsrettete løsning for skredsikring av E6 mellom Snåsakroa og Oldervika er
derfor å legge E6 i tunnel. Tunnelen er regulert til ca. 1250 m.

Strekningen Oldervika – Vegset:
Under reguleringsplanarbeid ble det gjennomført grunnboringer under E6 mellom Oldervika
og Vegset, samtidig som man gjennomførte bunnkartlegging. Bunnkartlegging viser at det er
rasgroper i vatnet i nærheten av E6. Grunnundersøkelsene viser at det er et parti med
kvikkleire under dagens E6. Stabilitet av dagens E6 er lav, og det er behov for å få flyttet E6
på fast grunn. Man kan sikre stabilitet av E6 ved å legge E6 lenger inn mot fjellet, langs
dagens trasé. Dette innebærer imidlertid at man må utføre anleggsarbeid med sprenging i
umiddelbar nærheten til dagens E6. Det kan være behov for stenging av E6 under sprenging.
I tillegg er det et stort risiko med sprenging, der dagens E6 ligger på dårlig grunn.
Konsekvenser av at en sprenging ikke går som planlagt kan være katastrofale. E6 kan rase ut
i Snåsavatnet som fører til brudd i E6 over lengre tid og mulig tap av menneskeliv. En ny
trasé for E6 mellom Oldervika og Vegset, lenger bort fra dagens E6, vil redusere fare for
uønskede hendelser betraktelig. Samtidig vurderer Statens vegvesen at kostnader for en slik
ny trasé er tilsvarende utbedring langs dagens veg.

Kryss E6 og fv. 763:
Det er vurdert to kryssløsninger for krysset mellom E6 og fv. 763. Ifølge Statens vegvesens
håndbok N100 «Veg- og gateutforming» skal et T-kryss være tilstrekkelig for å sikre
trafikkavvikling i krysset på en trafikksikker måte. Samtidig har det kommet innspill om
etablering et planskilt kryss. Statens vegvesen har derfor vurdert både en T-kryss og en
planskilt kryss. Det vurderes at et planskilt kryss kan gi noen fordeler i forhold til
trafikkavvikling i krysset. Samtidig viser grunnundersøkelser på utfordrende grunnforhold.
For å få etablert et planskilt kryss trengs det omfattende tiltak for å sikre stabilitet i grunnen,
og de tiltakene gjør at et planskilt kryss blir uforholdsmessig kostbart satt opp mot
fordelene av et slikt kryss. Ut fra en kost-nytte vurdering mener Statens vegvesen at et TDato: 30.09.2016
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kryss er den beste kryssløsningen for krysset mellom E6 og fv. 763 ved Snåsa.

Bruk av dagens E6:
Statens vegvesen har fått flere innspill om at det ønskes å benytte dagens E6 i framtiden for
kjøring med traktor. o.l. Dagens E6 har ikke tilstrekkelig stabilitet, og det er derfor vurdert at Side | 41
det ikke er forsvarlig for vanlig biltrafikk i framtiden, med mindre det gjøres omfattende
tiltak for å bedre stabiliteten i grunnen. For lett trafikk som syklister og gående er det
mindre strenge krav og/eller disse kravene kan fravikes. Statens vegvesen foreslår derfor at
alt motorisert trafikk må benytte ny E6, mens dagens E6 opprettholdes som gang- og
sykkelforbindelse forbi tunnelen videre til Vegset. Gang- og sykkelvegen legges på innerste
del av dagens E6 mot fjellet på strekningen med gabionmur, profil 20100 til 20310, da det
er bedre stabilitet der.

Lokalveg i Vegsetgrenda:
Statens vegvesen ønsker å stenge avkjørsler på E6 nord for krysset med fv. 763 for å bedre
trafikksikkerheten på strekningen. Det betyr at det må etableres/sikres en ny
adkomstmulighet for boliger og fritidsbebyggelse. Dagens avkjørsel fra fv. 763 er dårlig
utformet og går gjennom gårdstunet. Bygging av ny adkomstveg utenom gårdstunet, vil
legge beslag på beiteareal og hindre drift av dyrket jord. Statens vegvesen mener samtidig at
en løsning med ny lokalveg inntil E6, vil hindre evt. framtidige utbedringer av E6. Statens
vegvesen mener at det er forsvarlig å styre trafikken mot avkjørselen som ligger på toppen
av Vegsetbakken.
Adkomst til fv. 763 fra gården kan opprettholdes som driftsavkjørsel for gården. Avkjørsel er
vist med pil på reguleringsplankartet.
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Driftsavkjørsel kan opprettholdes.

Ny adkomstveg i Vegsetgrenda er vist med gul strek og stengte avkjørsler er vist med rødt.
Adkomst til fv. 763 fra gården kan opprettholdes som driftsavkjørsel for gården.
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7. Samfunnssikkerhet - Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Plan- og bygningsloven § 4-3 har bestemmelser om at risiko- og sårbarhetsanalyse skal
gjennomføres for planområdet.
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har på sin hjemmeside en oversikt
over hvilke ting som må vurderes og tas hensyn til i en risiko- og sårbarhetsanalyse i
arealplanlegging:

Link til ROS i arealplanleggingen på DSB sin hjemmeside http://dsb.no

7.1.1 Metode
Analysen er gjennomført med egen sjekklistebasert på DSB1. Analysen er basert på forslag til
reguleringsplan og tilhørende illustrasjoner. I risikovurderingene er det tatt utgangspunkt i
relevante kravdokumenter.
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke
omgivelsene. Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i
planen, er kvittert ut i kolonnen “Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:


Lite sannsynlig: mindre enn en gang i løpet av 50 år



Mindre sannsynlig: mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år



Sannsynlig: mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år



Meget sannsynlig: mer enn en gang i løpet av ett år

Dato: 30.09.2016
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Vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:
1.

Ufarlig: Ingen personskader, ingen direkte skader på miljøet, kun mindre
forsinkelser. Systemet settes midlertidig ut av drift. Ikke behov for reservesystemer.

2.

En viss fare: Kan føre til få og små personskader samt mindre skader på miljøet,
dersom det ikke finnes reservesystemer/alternativer. Systemet settes midlertidig ut
av drift.

3.

Kritisk: Hendelsen kan føre til personskade og evt. omfattende skader på miljøet.
Driftsstans i flere døgn.

4.

Farlig: Hendelsen kan føre til alvorlige skadde og dødsfall (en person) samt evt.
Alvorlige skader på miljøet. Systemet settes ut av drift over lengre tid

5.

Katastrofalt: Hendelsen kan føre til flere døde samt evt. Svært alvorlige og langvarige
skader på miljøet. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift.

______________
1

Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets- og

beredskapsarbeid i kommunene (2001).

Risiko uttrykkes ved sannsynligheten for og konsekvensene av uønskede hendelser. For å
sammenligne risikonivået for ulike hendelser benyttes en risikomatrise.

7.2 Vurdering av detaljreguleringsplan
Det er gjennomført ROS-analyse etter metoden fra DSB, som omtalt ovenfor.
Det er avdekt forhold som planforslaget har konsekvenser for, som krever avbøtende tiltak.
Tabell 1 Matrise som viser prinsippet for klassifikasjon av risiko

Konsekvenser
1.

Ufarlig

2.

En viss
fare

3.

Kritisk

4.

Farlig

5.

Katastrofalt

Sannsynlighet

4. Meget sannsynlig





3. Sannsynlig
2. Mindre sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Hendelser i røde felt: Indikerer uakseptabel risiko. Tiltak nødvendig for å redusere risiko til gul
eller grønn
Hendelser i gule felt: Indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak som reduserer risiko. Tiltak
vurderes ut fra kostnad i f.h.t. nytte
Hendelser i grønne felt: Indikerer akseptabel risiko

Dato: 30.09.2016
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7.2.1 Uønskete hendelser, konsekvenser og tiltak
Ros-analysen tar utgangspunkt i planens avgrensing, og vurderer hvordan ytre faktorer kan
påvirke tiltaket og hvordan tiltaket kan påvirke omgivelsene.
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i tabell 2.
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Tabell 2 Bruttoliste mulige uønskete hendelser
Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

Ja

2

5

Avbøtende tiltak er
beskrevet i geoteknisk og
ingeniør-geologiske
rapportene og sikret
gjennom bestemmelse
§3-a.

2.

Snø-/isras

Ja

1

1

Jf. ingeniør-geologisk
rapport Vd488D-GEOLR03 som omhandler
bergskjæringer og skred

3.

Flomras

Ja

1

1

Jf. ingeniør-geologisk
rapport Vd488D-GEOLR03 som omhandler
bergskjæringer og skred

4.

Elveflom

Nei

5.

Tidevannsflom

Nei

6.

Radongass

Nei

Vær, vindeksponering. Er området:
7.

Vindutsatt

Nei

8.

Nedbørutsatt

Nei

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:
9.

Sårbar flora

Ja

2

2

Ja, langs eksisterende E6
og innerst i dalen ved
Vegset.

10. Sårbar fauna/fisk

Ja

1

1

Nærhet til Snåsavatnet.
Størrelse av vatnet
minsker konsekvens av
evt. hendelse.

11. Verneområder

Nei

12. Vassdragsområder

Ja

1

1

13. Forminner (afk)

Nei

14. Kulturminne

Ja

4

1

Se punkt 10.

Tiltak: SEFRAK-registrert
bygning må
fjernes/flyttes.

Menneskeskapte forhold
Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:
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Hendelse/Situasjon
15. Vei, bru, knutepunkt,
jernbane

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Ja

2

5

16. Myke trafikanter

Ja

17. Havn, kaianlegg

Nei

18. Sykehus/-hjem, kirke

Nei

19. Brann/politi/sivilforsvar

Nei

20. Kraftforsyning

Risiko

Kommentar/Tiltak
Forsvarlig sikring av E6
under
anleggsgjennomføring er
sikret gjennom
bestemmelse § 3-a, 4
og 6-a. I permanent
situasjon vil E6 være mer
sikker enn i dag.
Planforslag legger til rette
med gang- og sykkelveg,
den er imidlertid utsatt for
skred. Risikoen vurderes
som akseptabelt i forhold
til trafikkgrunnlag og
konsekvens av en
hendelse.

2

3

Ja

3

1

Høyspentlinje krysser
anlegget på 3 plasser.

21. Vannforsyning

Ja

1

2

Drikkevann i tilgrensende
vassdrag. Lite fare for
forurensing pga. størrelse
av vassdrag.

22. Forsvarsområde

Nei

23. Tilfluktsrom

Nei

24. Område for idrett/lek

Nei

25. Park; rekreasjonsområde

Nei

26. Vannområde for friluftsliv

Ja

1

1

Snåsavatnet – båt,
bading Vegset. Flytting av
E6 gir bedre opplevelse.

4

2

Noen hus veldig utsatt
per i dag. Bedres ved
flytting av E6. Se punkt
41.

1

1

Endres ikke som følge av
tiltaket

Forurensningskilder. Berøres planområdet av:
27. Akutt forurensning

Nei

28. Permanent forurensning

Nei

29. Støv industri

Nei

30. Støy industri

Nei

31. Støy trafikk

Ja

32. Forurenset grunn

Nei

33. Forurensning i sjø/vassdrag

Nei

34. Høyspentlinje (em stråling)

Ja

35. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei

36. Avfallsbehandling

Nei

Dato: 30.09.2016
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Hendelse/Situasjon
37. Oljekatastrofeområde

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak

Nei

Medfører planen/tiltaket:
38. Fare for akutt forurensning

Nei

39. Støv og støy; industri

Nei

40. Støv

Nei

41. Støy vegtrafikk

Ja

42. Støy og støv fra andre kilder

Nei

43. Forurensning til vassdrag

Nei

44. Risikofylt industri mm
(kjemikalier/eksplosiver osv.)

Nei
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1

1

Støytiltak er reguler på
plankart, T-1442 er sikret
i bestemmelse §3-f.

Transport. Er det risiko for:
45. Ulykke med farlig gods

Nei

Samme situasjon som i
dag.

46. Vær/føre begrenser
tilgjengelighet til området

Nei

Samme situasjon som i
dag.

Trafikksikkerhet:
47. Ulykke i av-/påkjørsler

Ja

1

5

Tiltaket bedrer
eksisterende situasjon.
Statens vegvesen sine
håndbøker ligger som
grunnlag for utforming av
tiltaket. Ytterligere tiltak
med hensyn til
trafikksikkerheten
vurderes ikke aktuelt.

48. Ulykke med gående/syklende

Ja

1

5

49. Andre ulykkespunkter

Nei

1

1

Jf. ingeniør-geologisk
rapport Vd488D-GEOLR03 som omhandler
bergskjæringer og skred

1

5

Risikoreduserende
tiltak: HMS-plan for
anleggsgjennomføringen

Andre forhold:
50. Er tiltaket i seg selv et
sabotasje-/terrormål?

Nei

51. Er det potensielle sabotasje/terrormål i nærheten?

Nei

52. Regulerte vannmagasiner,
med spesiell fare for usikker
is, endringer i vannstand mm

Nei

53. Naturlige terrengformasjoner
som utgjør spesiell fare (stup
etc.)

Ja

54. Gruver, åpne sjakter,
steintipper etc.

Nei

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring:
55. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

Ja
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Hendelse/Situasjon

Aktuelt?

Sanns.

Kons.

Risiko

Kommentar/Tiltak
og skiltplan for byggefasen.

Oppsummering:
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Det er flere hendelser i gul og rød sone.
Hendelsene er relatert til:
1. Skred fra berg/fjell
2. Skred av løsmasser
3. Kulturminner
4. Støy
5. Trafikk under anleggsgjennomføring og i permanent situasjon
Hendelser i gul sone indikerer risiko som må vurderes mht. tiltak. Tiltak vurderes ut fra
kostnad i f.h.t nytte.
Uønskede hendelser relatert til 1 og 2 på lista over søkes unngått ved at anbefalingene i
geoteknisk og ingeniør-geologisk rapport må følges, jf. bestemmelse § 3-a.
Uønskede hendelser ift. kulturminner søkes løst ved avklaring med fylkeskommune. Det vil
da være et planlagt tiltak.
Støyproblematikken bedres ved at retningslinje T-1442 om støy i arealplanlegging ligges
som grunnlag for planforslaget, og er sikret gjennom bestemmelse §3-f.
Uønskede hendelser i forhold til trafikk søkes unngått ved utarbeidelse av SHA-plan for
byggefase, arbeidsvarslingsplan, og skilting og sikring i henhold til Statens vegvesen sine
retningslinjer. Permanent situasjon vil bedre trafikksikkerhet i forhold til dagens situasjon,
ettersom ny anlegg er utformet etter vegnormalene.
Sikker anleggsgjennomføring må sikres gjennom vanlige HMS-prosedyrer.
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