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Sammendrag
Innledning
Denne planen regulerer ca. 1 km ny E6 ved krysset mellom E6 og fv. 17 på Asphaugen, like nord for
Steinkjer.
Strekningen er en del av stamvegrute 7, E6 mellom Ranheim og Fauske. Krysset mellom E6 og fv. 17
er et viktig knutepunkt i Nord‐Trøndelag. Fv. 17 går videre til Namsos, og fortsetter helt til Bodø.

1.2

Bakgrunn
Det er generell stor trafikk, høy tungtrafikkandel, samt dårlig standard på vegen i det aktuelle
området i dag. Det er derfor et stort behov for å bygge ny E6 i området. I tidligere kommunedelplan,
var det som følge av konsekvensutredningen, lagt inn rundkjøring i krysset mellom E6 og fv. 17, men
løsningen ble avvist av Vegdirektoratet og det ble derfor endret til T‐kryss. Gjeldende
kommunedelplan og reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» (vedtatt 25.05.16) har utbedret
flere trafikksikkerhetsproblem med dagens E6. I etterkant er regelverket endret, slik at det åpner for
å etablere rundkjøringer på stamveger. Derfor ønsker man å regulere T‐krysset i gjeldende plan om
til rundkjøring gjennom denne planen.

1.3

Beskrivelse av tiltaket
I reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» er E6 planlagt som tofeltsveg med midtdeler sør for
kryss med fv. 17, og tofeltsveg uten midtdeler nord for krysset. Hele strekningen har
dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. Dette videreføres i dette planforslaget.
E6 er regulert omlagt som vist på oversiktstegningen under. Eksisterende E6 går på vestsiden av
Rungstadvatnet og ny regulert E6 er lagt på østsiden. Dagens E6 vil bli omgjort til lokalveg for
området, med bru over ny E6.
Dette planforslaget viderefører hovedprinsippene fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐
Trøa» fra 2016, men endrer T‐krysset mellom E6 og fv. 17 til rundkjøring. Lokalveg/gammel E6 og
gang‐ og sykkelveg i området blir endret som følge av denne omleggingen, og lokalvegen blir koblet
på stamveg‐systemet med egen arm østover i rundkjøringen.

Figur 1‐1: Oversiktstegning som viser vegnett i reguleringsplan For «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» fra 2016 (rød farge), og
endringen av vegnettet i denne planen (blå farge)

Det er flere områder med dårlige grunnforhold i området, og det er funnet kvikkleire i planområdet.
Stabiliserende tiltak er lagt inn som en del av planen.
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Konsekvenser av planforslaget
Reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» har forbedret flere av de trafikksikkerhetsmessige
utfordringene langs dagens E6. Dette planforslaget viderefører trafikksikkerhetstiltakene fra denne
planen, og bedrer sikkerheten for både fjerntrafikk og myke trafikanter gjennom etablering av
midtdeler, sanering av avkjørsler og ved å redusere trafikken langs lokalvegen. I tillegg er det i dette
planforslaget lagt inn ny gang‐ og sykkelveg på vestsiden av ny E6, fra Asphaugen og nord til fv. 17.
Miljøulemper vil også reduseres med færre støy‐ og støvplagede i ny situasjon.
Dette planforslaget legger gang‐ og sykkelveg i omtrent samme trasé som reguleringsplanen for «E6
Selli‐Asphaugen‐Trøa» hadde lokalveg på vestsiden av E6 og frem til fv. 17. I reguleringsplanen for
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» var det regulert støyskjerm vest for lokalvegen, men endring til gang‐ og
sykkelveg gjør at behovet for den faller bort i dette planforslaget.
Adkomsten til ny E6 for beboere i området rundt Asphaugen blir med direkte arm inn i den nye
rundkjøringen rett nord for Asphaugen. Dette vil gi noe lengre kjøreavstand enn eksisterende
situasjon, men kortere avstand enn i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», som hadde T‐
kryss med fv. 17.
Vegen representerer en ny, og litt større, barriere for vilt. Særlig sør for rundkjøringen vil midtdeler
og vegskjæringer langs E6 kunne ha en avvisende effekt. Det er bare ett registrert tråkk innenfor
planområdet, nord for rundkjøringen, og der bygges E6 uten midtdeler og skråningene er ikke til
hinder for viltkryssing.
Varig beslag av dyrka jord som følge av denne planen er ca. 30 dekar. Dette er ca. 5 daa mer enn i
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» som hadde T‐kryss og ingen kontrollplass.
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Forord
Forslag til detaljreguleringsplan for «Kryssområde E6 ‐ Fv. 17 Asphaugen» er utarbeidet av Statens
vegvesen i samarbeid med Steinkjer kommune, og med hjemmel i plan‐ og bygningslovens § 3‐7.
Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk
vedtak.
Hensikten med planarbeidet er å endre regulert T‐kryssløsning mellom fv. 17 og E6 til rundkjøring,
med tilpassing av tilgrensende lokalvegsystem og arealer.
Offentlige veganlegg som er detaljavklart i henhold til Vegloven, er unntatt plikt om byggesøknad.
Foreliggende planforslag anses å være belyst i denne saksframstillingen. Søknadsbehandling i forkant
av opparbeidelse vil følgelig ikke være påkrevd.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Trønder‐Avisa
den 20.05.2017. Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet ble samtidig sendt ut til offentlige
instanser, grunneiere og andre berørte.
Planforslaget består av følgende deler:


Plankart, målestokk 1:1000 i A1‐format, 2 stk



Reguleringsbestemmelser



Planbeskrivelse



ROS‐analyse

I tillegg består planen av følgende vedlegg:


Teknisk plan (C‐, D‐ og F‐tegninger)



Rapporter geoteknikk. (416474‐1‐RIG‐RAP‐001_rev03 og 416474‐1‐RIG‐RAP‐002_rev04)



Støynotat (10200257‐RIA‐NOT‐001)



Forprosjekt vann og avløp (416474‐RIVA‐RAP‐001_rev01)



Forprosjekt konstruksjon (416474‐RIB‐RAP‐002_rev01)



ROS‐analyse til reguleringsplan E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa (416474‐PLAN‐PBL‐08)



Innkomne merknader

Reguleringsplanen med tilhørende vedlegg og saksdokumenter er i høringsperioden tilgjengelig på
Statens vegvesens nettside:
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Om+vegprosjekter/Hoeringer+vegprosjekter
og på Steinkjer kommune sin hjemmeside:
http://www.steinkjer.kommune.no/hoeringer.76929.no.html
Eventuelle merknader må være skriftlige, og kan sendes Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729
Steinkjer, eller som e‐post til postmottak@steinkjer.kommune.no
Spørsmål om planen kan rettes til:
Statens vegvesen ved Jorunn By, epost: jorunn.by@vegvesen.no tlf.: 948 39 918
Steinkjer kommune: Arne Ivar Kvistad, e‐post: arne.ivar.kvistad@steinkjer.kommune.no
tlf: 918 97 329
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Innledning
Bakgrunn for planarbeidet
Kommunedelplan for Asphaugen ble i 2016 revidert for å avklare trasévalg for E6 på den aktuelle
strekningen. Strekningen er en del av stamvegrute 7, E6 mellom Ranheim og Fauske. Krysset mellom
E6 og fv. 17 er et viktig knutepunkt i Trøndelag, både for person‐ og næringstransport. Fv. 17 går
videre til Namsos og Bodø.
Reguleringsplanen for «E6 Selli–Asphaugen–Trøa» ble vedtatt 25.05.16 og viderefører prinsippene
fra kommunedelplanen. Gjeldende kommunedelplan og reguleringsplan for området har ryddet opp i
flere trafikksikkerhetsproblem langs dagens E6 på strekningen, bedret vegstandarden, fått vekk
direkteavkjørsler og forbedret strekningen for myke trafikanter.
I kommunedelplanen lå det inne at det skulle etableres rundkjøring for krysset mellom E6 og fv. 17.
På grunn av retningslinjer som forutsatte at E6 skulle være gjennomgående, enten ved planskilt kryss
eller T‐kryss, ble det i 2016 regulert til T‐kryss i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa»
(vedtatt 25.06.16). Søknad om å etablere rundkjøring for krysset E6/fv. 17 ble den gang avvist av
Vegdirektoratet.
I etterkant av forrige planrunde ble regelverket endret og man åpnet for å kunne etablere
rundkjøringer på nasjonale hovedveger. Med bakgrunn i tidligere konsekvensvurderinger på
kommuneplannivå i denne saken, ønsker man derfor å regulere området på nytt, for å få endret T‐
krysset til rundkjøring.
Rundkjøring vil forbedre trafikksituasjonen ytterligere og gi fordeler som bl.a. bedre trafikkflyt,
bedret trafikksikkerhet og bedre kobling mellom ny og gammel E6 ved Asphaugen.

3.2

Planområdet
Planområdet ligger like nord for Steinkjer sentrum, i Steinkjer kommune. E6 er hovedferdselsåre for
vegtrafikk på langs av Norge. Fv. 17 er «Kystriksvegen» og hovedveg mot Namsos, og fortsetter helt
til Bodø. Planområdet strekker seg over ca. 1 km.
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Figur 3‐1: Oversiktskart. Planområdet vist med rødt rektangel.

Namsos

Fv. 17

Asphaugen

E6

Rungstad
‐vatnet

Steinkjer

Figur 3‐2: Flyfoto over planområdet, vist med rødstiplet linje. Dagens E6 ligger vest for Rungstadvatnet. Fv. 17 til Namsos
tar av i kryss like nord for Asphaugen.
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Målsettinger for planforslaget
Målet med planforslaget er å endre regulert T‐kryss mellom E6 og fv. 17 til rundkjøring med
tilgrensende lokalvegsystem. I tillegg er det et mål å finne areal til kontrollplass og hvileplass for store
kjøretøy.

3.4

Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredning
Tiltaket er konsekvensutredet i overordnet plan (kommunedelplan vedtatt 5.2.2014, revidert
20.1.2016). Tiltaket skal derfor ikke konsekvensutredes på nytt.
I konsekvensutredningen var det konkludert med at rundkjøring var beste løsningen for krysset
mellom E6 og fv. 17, men regelverket på det tidspunktet gjorde at man regulerte T‐kryss.
Hovedendringen i dette planforslaget er derfor i tråd med opprinnelig plan.
Bestemmelser og formål fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» fra 2016 blir videreført
i denne planen.

3.5

Planprosess
Med mål om å finne en framtidig løsning for E6 på strekningen Selli–Asp ble det sommeren 2011
igangsatt planarbeid med revidert kommunedelplan for Asphaugen‐området. Kommunedelplanen
ble vedtatt 5.2.2014.
Vinteren 2014 ble arbeidet med detaljregulering for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» igangsatt.
Arbeidet med reguleringsplanen og kostnadsoverslaget for det valgte alternativet resulterte i en
økning av kostnadene til nesten det dobbelte av det som ble anslått ved utarbeidelse av
kommunedelplanen. Prosjektet stod i fare for å ikke kunne realiseres. Svært dårlige grunnforhold og
planlagt tunnel på strekningen var hovedårsaken til den store kostnadsøkningen. Det ble bestemt å
arbeide videre med kvalitetssikring av vedtatt trasé, og vurdering av en alternativ løsning som
resulterte i en revidering av kommunedelplanen. Det var nødvendig å se på mulige tiltak for å
redusere kostnadene. Tunnel bidro med en stor del av anleggskostnaden. Det ble derfor valgt å gå
videre med veg i dagen gjennom bergskjæring øst for Rungstadvatnet i stedet for tunnel.
I tillegg ble ny E6 lagt så langt unna myrområdet nord for Rungstadvatnet som mulig pga. dårlige
grunnforhold og vanskelige anleggstekniske forhold.
Fra april til september 2015 pågikk arbeidet med nytt kostnadsoverslag og revidert kommunedelplan.
Videre ble arbeidet med detaljregulering igangsatt parallelt med at revidert kommunedelplan var på
høring.

Figur 3‐3: Alternativ A3 som lå inne i vedtatt kommunedelplan fra februar 2014. Alternativ D2 ble vedtatt i revidert
kommunedelplan vedtatt 20.1.2016. Detaljreguleringsplan er utarbeidet for D2 og vedtatt i 2016.
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Medvirkning
Det er både i forbindelse med arbeidet med kommunedelplan og reguleringsplanen for «E6 Selli‐
Asphaugen‐Trøa» avholdt flere møter med berørte grunneiere og andre berørte i området.
I arbeidet med dette planforslaget har det ikke vært noen prosess mot berørte parter i området. Se
kapittel 7 med oppsummering av innkomne merknader.

3.7

Tiltakets forhold til trafikksikkerhetsforskriften
Formålet med forskriften er å bedre sikkerheten i veginfrastrukturen gjennom å sette krav til
sikkerhetsforvaltningen av vegnettet.
Vedtatt kommunedelplan for «E6 Selli‐Asp» er en av rammene for prosjektet, og det er ikke
gjennomført noen trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse på kommunedelplannivå.
Trafikksikkerheten vurderes ved at man ser på hvilke virkninger valgt trasé og kryssløsning vil få for
vegnettets sikkerhetsnivå, i forhold til dagens situasjon og gjeldende reguleringsplan.

3.7.1

Vurdering av ny trasé med tilhørende lokalvegnett

Totalvurdering hentet fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa»: Ny E6‐trasé vil erstatte
eksisterende E6. Beregnet trafikk på dagens E6, etter at ny E6 er bygd, er ca. 600 kjøretøy pr. døgn på
armen ned til bensinstasjonen og ca. 200 kjøretøy pr. døgn ellers. All gjennomgangstrafikk forventes
å velge ny E6‐trasé. En stor andel av lokalvegtrafikken forventes også å gå via ny E6.
3.7.2

Ny veg sør for rundkjøring

Dimensjoneringskrav er beskrevet i kapittel 5.3.1. Skråninger, rekkverk og sikkerhetssoner er planlagt
i henhold til gjeldende regelverk og i samsvar med reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
3.7.3

Rundkjøring Asphaugen

ÅDT (årsdøgntrafikk) – telt/framskrevet (2040).
Årsdøgntrafikk er det totale antall kjøretøy som passerer et snitt av en veg i løpet av ett år, dividert på 365.

5000

Figur 3‐4: Trafikkmengder i rundkjøringen mellom E6/ fv. 17. I tillegg blir det en arm østover for lokalveg med ÅDT 600 kjt

Dimensjoneringskrav er beskrevet i kapittel 5.3.1. Planlagte rekkverk og støyskjermer er plassert slik
at de ikke er til hinder for siktkrav.
3.7.4

Ny veg nord for rundkjøring Asphaugen

Strekningen har ikke midtrekkverk. Skråninger, rekkverk og sikkerhetssoner er planlagt i henhold til
gjeldende regelverk og i samsvar med reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
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Gammel E6

Eksisterende E6 vil bli lokalveg når ny E6 er utbygd, og med bru over ny E6. Eksisterende E6 vil bli
tilknyttet ny E6 via egen arm i rundkjøringen med fv. 17 nord for Asphaugen.
3.7.6

Potensielle faremoment og mulig tiltak

Møteulykker: Det er størst trafikkmengde på planlagt E6 sør for kryss med fv. 17. Her planlegges E6
bygd med midtdeler. Nord for kryss med fv. 17 er det totalt sett lite trafikk og risikoen for
møteulykker vurderes å være relativt lav. Dette er videreførte løsninger fra reguleringsplanen for «E6
Selli‐Asphaugen‐Trøa».
Kryssulykker: Ny rundkjøring er planlagt etter krav i gjeldende håndbøker og forutsettes derfor å
ivareta gjeldende sikkerhetskrav til blant annet sikt og tilstrekkelig fartsdempende avbøyning.
3.7.7

Viltulykker

Området rundt Rungstadvatnet er sentralt for vilttrekk, og spesielt elgtrekk. Det er i forbindelse med
gjeldende reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» lagt til rette for å sikre viltkryssinger. Innenfor
planområdet for denne planen «Kryssområde E6 ‐ Fv. 17 Asphaugen», er det registrert ett vilttrekk
helt i nord. Se ellers kapittel 5.3.10.
3.7.8

Ulykker med gående og syklende

Ny E6 vil ikke tillate ferdsel for gående og syklende. Gammel E6 vil fungere som kombinert kjøreveg
og gang‐ og sykkelveg med svært lave trafikkmengder. Vest for ny E6 blir det regulert ny gang‐ og
sykkelveg fra Asphaugen og nord til fv. 17.
3.7.9

Oppsummering av forholdet til trafikksikkerhetsforskriften

Arbeid utført på kommuneplannivået med konsekvensutredningen (KU) og detaljprosjekteringen for
reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» gir klare indikasjoner på at ny E6 vil gi en betydelig
trafikksikkerhetsgevinst på strekningen. Dette planforslaget vil øke sikkerheten ytterligere ved at
man endrer T‐krysset til rundkjøring. Sannsynligheten for kryssulykker er betydelig lavere i
rundkjøring sammenlignet med T‐kryss, særlig i spredtbygde strøk med høyere fartsgrense. For myke
trafikanter bedres sikkerheten ved at man legger til rette for ny gang‐ og sykkelveg vest for ny E6.
Lokalvegen vest for ny E6, i reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», blir regulert bort. Som følge
av det fjerner man også T‐krysset mellom den og fv. 17, og dermed reduseres sannsynligheten for
kryssulykker ytterligere.

3.8

Rammer og premisser for planarbeidet

3.8.1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

«Stortingsmelding nr. 29 (1996‐97) Regional planlegging og arealpolitikk» signaliserer et ønske om å
prioritere overordnet planlegging for bedre forvaltning av arealressursene. Mesteparten av våre
utbygde områder er konsentrert rundt dyrket og dyrkbar mark. Ytterligere utbygging er derfor ofte i
konflikt med jordvern. Nyere målsetninger om jordvern er nedfelt i siste stortingsmelding om
Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig‐, areal‐ og transportplanlegging har som mål at
arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomiske effektive
ressursutnyttelse med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, trafikksikkerhet
og effektiv trafikkavvikling.
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Rikspolitiske retningslinjer (RPR) for å styrke barn og unges interesser i planleggingen tar sikte på at
barn og unges interesser blir bedre ivaretatt i planleggingen av det fysiske miljø.
Ved utarbeidelse av arealplan som omhandler etablering av nye støykilder, gjelder anbefalte
grenseverdier i Klima‐ og miljødepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging
(T‐1442/2012).
Naturmangfoldloven har en rekke bestemmelser som er relevante for denne typen arealinngrep,
spesielt §§ 8‐12.
Vannforskriften er den norske gjennomføringen av EUs rammedirektiv for vann (Vanndirektivet).
Dette er et av EUs viktigste miljødirektiver. Hovedformålet med rammedirektivet for vann er å
beskytte, og om nødvendig forbedre, tilstanden i ferskvann, grunnvann og kystnære områder.
Prosjektet er med i NTP 2014‐2017 (23).
3.8.2

Planstatus for området

Fylkes‐ og fylkesdelplaner
«Regional transportplan for Midt‐Norge» omtaler prosjektet E6 Selli‐Asphaugen‐Sem.
«Fylkesplanen for perioden 2009‐2012» omtaler kun E6 på generelt grunnlag.
«Regional plan for arealbruk» i Nord‐Trøndelag, vedtatt 25.4.2013
Kommunale planer
Kommuneplan og kommuneplanens arealdel
Prosjektet er omtalt i kommuneplanen (2010‐2013). «Kommuneplanens arealdel» for Steinkjer
kommune (revisjon 2009) viser til egen kommunedelplan for strekningen Selli–Asp,
«Kommunedelplan Asphaugen».
Kommunedelplan
«Kommunedelplan for Asphaugen med ny E6 Selli‐Asp» ble vedtatt 20.1.2016. Korridorene for E6
ligger i all hovedsak innenfor LNF‐områder (Landbruks ‐, natur ‐ og friluftsformål).
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Figur 3‐5: Kommunedelplan for Asphaugen, vedtatt 20.1.2016.

Reguleringsplan
Reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», vedtatt 25.05.2016, vil delvis oppheves der denne
planen overlapper. Regulert område som ligger utenfor planområdet til denne planen vil fortsatt
være gjeldende.
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Beskrivelse av planområdet
Beliggenhet
Planområdet ligger like nord for Steinkjer sentrum, i Steinkjer kommune.

Figur 4‐1: Oversiktskart og bilder fra området (gulesider og google maps)

Dagens E6 går langs vestsiden av Rungstadvatnet og gjennom boligområdet på Asphaugen. I
gjeldende reguleringsplan er E6 flyttet til østsiden av Rungstadvatnet og Asphaugen, og dagens E6 er
endret til lokalveg.

Figur 4‐2: Oversikt over planområdets utstrekning. Reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» er vist med grå
farge og denne planen med oransje farge. Reguleringsplanen for det gråfargede området vil fortsatt være gjeldende.
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Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet består i hovedsak av landbrukslandskap, slåttemark, og med innslag av barskog mot
nordvest.
På Asphaugen og videre nordover fra kryss med fv. 17 er det noe boligbebyggelse, men det er ingen
boliger innenfor planområdet. I tillegg er det næringsvirksomhet i form av
bilforretning/bensinstasjon på Asphaugen, rett sør for planområdet.

4.3

Trafikkforhold
Dagens E6 har randbebyggelse med flere direkte avkjørsler, men i gjeldende reguleringsplan er det
ingen direkte avkjørsler fra ny E6, og dagens E6 er endret til lokalveg.
Fartsgrensen på dagens veg er satt ned flere steder på grunn av den dårlige vegstandarden og de
mange avkjørslene. I tillegg varierer vegbredden fra 7‐10 meter. Ny E6 er prosjektert iht. Statens
vegvesen sine håndbøker, og det forutsettes lavere fart og blandet trafikk på ny lokalveg (dagens E6).
Trafikktall i tabell 4‐1 er grunnlaget til støyberegningene.

Tabell 4‐1: Tabellen viser framskrevet årsdøgntrafikk (ÅDT) og tungtrafikkandel i %.

Dagens gang‐ og sykkelveg gjennom planområdet går fra Asphaugen til Oksåsvegen, og ligger øst for
dagens E6 fra Asphaugen til Svenningsvegen. Der krysser den i kulvert under dagens E6 og ligger vest
for E6 fram til Oksåsvegen. Det er i tillegg et tilrettelagt krysningspunkt i plan ved bensinstasjonen på
Asphaugen. Langs fv. 17 er det ingen gang‐ og sykkelveg. I gjeldende reguleringsplan er det lagt opp
til blandet trafikk på ny lokalveg (dagens E6) fordi trafikkmengden blir så mye lavere. Det er ikke
regulert inn noen krysningspunkt for gående/syklende innenfor planområdet, og heller ingen gang‐
og sykkelveg vestover langs fv. 17.
Det er bussholdeplasser både for nord‐ og sørgående busser langs E6 på Asphaugen, rett sør for
planområdet. Rutebusser, skolebusser og ekspressbuss (Namsos–Trondheim) gir god bussforbindelse
mellom Asphaugen og Steinkjer, og brukbar forbindelse vestover og nordover.
Det er ikke registrert trafikkulykker (NVDB) innenfor planområdet i siste fireårs‐periode.

4.4

Sosial og teknisk infrastruktur
Bortsett fra bensinstasjonen på Asphaugen er det ingen offentlige servicetilbud, barnehage eller
skole i området. Skoleelever tar buss til skolen.
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En høyspentlinje krysser veglinja i området ved krysset E6/ fv. 17, og følger dagens E6 et kort stykke
lengst nord i planområdet.

4.5

Landskapsbilde
Ryggen på Asphaugen er en markert terrengform som består av løsmasser og som ligger helt sør i
planområdet. Denne ryggen deler et større landskapsområde i to; et lukket småskala landskapsrom
rundt Rungstadvatnet, og et åpent storskala landskapsrom mot nord.

Figur 4‐3: Utsikt over Rungstadvatnet sør for planområdet.

Figur 4‐4: Fra Asp gård mot Asphaugen. Bebyggelsen på Asphaugen ligger på toppen av åsryggen som skiller
landskapsrommet ved Rungstadvatnet fra de vide jordbruksområdene nord for Asphaugen

Figur 4‐5: Fra Asphaugen sett mot nord. Fv. 17 retning Namsos tar av ca. midt i bildet. Området preges av markerte
skogkledte åser øst for Asphaugen og vekslende, forholdsvis flate jordbruksarealer, oppbrutt av skogpartier mot
nordvest.
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Nærmiljø og friluftsliv
Innenfor planområdet er det ingen boliger. Det er heller ikke regulert inn nye boligområder.
Eksisterende gang‐ og sykkelveg langs E6 gjennom planområdet, og blandet trafikk på gammel E6 i
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», viser at det er viktig å opprettholde denne
forbindelsen mellom boligene på Trøa og Asphaugen. Området med flest bosatte er
«sentrumsområdet» på Asphaugen. Mange av beboerne opplever i dag nærheten til hovedvegen
som problematisk mht. trafikkstøy og trafikksikkerhet. Ulempen er forbedret i reguleringsplanen for
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» ved at vegen er endret til lokalveg og det legges til rette for
skjermingstiltak.
Friluftsområdene knyttet til Rungstadvatnet er fellesarenaer der beboerne i området møtes. Mellom
Asphaugen og Rungstadvatnet ligger Egge Skytterlags anlegg.

Figur 4‐6: Asphaugen «sentrum» sett mot øst med skytterhuset lengst til venstre.

Det er utarbeidet et eget notat av Statens vegvesen som omhandler luftforurensing i dagens
situasjon og framtidig situasjon.

4.7

Naturmangfold
Planområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone. Dette er den mest typiske barskogsonen, og det
er store skogsområder øst og vest for planområdet. Hele skogs‐/myrområdet nord for
Rungstadvatnet er et viktig beiteområde for elg.
Rungstadvatnet er den viktigste naturverdien i nærområdet men blir ikke berørt av denne planen.
Langs dagens E6 er det dyrka jord og spredt bebyggelse. Disse områdene har liten verdi for
naturmiljøet.
Det er registrert spredte forekomster av hagelupin langs E6 i Artskart. Langs fv. 17 er det store
mengder hagelupin. Det er gjort tiltak for å bekjempe hagelupinen i området på Asphaugen, både
langs E6 og fv. 17. Dette følges opp av Steinkjer kommune.
Ifølge Artskart er det gjort observasjoner av lemen, fjellvåk og sangsvane innen planområdet. Artene
klassifiseres som livskraftige.
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Figur 4‐7: Oversikt fra Artskart.

Figur 4‐8 er fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» og viser områder hvor det er
registrert vilt i influensområdet til den planen. Som figuren viser er det flest registreringer ved
Rungstadvatnet, dvs utenfor planområdet til dette planforslaget, men også registrert ett vilttrekk ca.
ved Svenningsbekken, som er innenfor planområdet.

Figur 4‐8: Område med registrerte viltpassasjer. Opplysning er samlet fra Steinkjer kommune og privatpersoner.
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Kulturminner og kulturmiljø
Deler av hensynssonen til kulturminne med id 209711 er innenfor planområdet. Den er på plankartet
merket med #4 RpBO‐ID209711 og har krav til utgraving.

4.9

Naturressurser
På dyrket jord innenfor planområdet drives det gras‐ og kornproduksjon.
I markslagsdataene som er innhentet ligger det informasjon om dyrkbar jord. Jordkvaliteten i
området er god og meget god. Jorda er fulldyrket og overflatedyrka. Barskogen har for det meste høg
og særs høg skogbonitet.
Ut over dette er det ingen utmarksressurser, men all annen skog er potensiell vedskog.

4.10 Grunnforhold
4.10.1 Grunnforhold

Figur 4‐9: Oversikt over kvikkleiresoner i planområdet.

Geoteknisk rapport følger reguleringsplanen som et vedlegg og inneholder grunnlag for geotekniske
beregninger og vurderinger, samt resultater fra stabilitetsberegninger. I rapporten beskrives også
nødvendige stabiliserende tiltak for å tilfredsstille krav til sikkerhet iht. Eurokode og NVEs
retningslinjer.
Oppdatert datarapport, rapportnummer: 416474‐1‐RIG‐RAP‐001_rev03.
Oppdatert vurderingsrapport, rapportnummer: 416474‐1‐RIG‐RAP‐002_rev04.
Løsmassene langs store deler av veglinja består av myr og torv over bløt til meget bløt leire. Leira er
stedvis kvikk/sensitiv. På Asphaugen består massene av morene, sand, grus og stedvis leire. Generelt
er leira i hovedsak normalkonsolidert. Pga anleggs‐, stabilitets‐ og setningsmessige forhold, må det
utføres tiltak på deler av strekningen for å sikre gjennomførbarheten av vegen.
4.10.2 Ingeniørgeologi
Ikke relevant for denne strekningen. Det er utarbeidet ingeniørgeologisk rapport fra reguleringsplan
for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», 416474‐RIGberg‐RAP‐002 (datert 06.01.2016).
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4.11 Forurenset grunn
Forurensninger knyttet til dagens situasjon vil i hovedsak være begrenset til trafikkrelaterte
forurensinger som partikkelavrenning, støv og salting av veg. Grunnen ved bensinstasjonen, innenfor
område BN1 i reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», kan være forurenset men er ikke
undersøkt. Denne planen berører bare avkjørselen til bensinstasjonen, ikke resten av BN‐området.
Svenningsbekken er på andre siden av vannskillet i forhold til Rungstadvatnet. Bekken renner
vestover til Oksåselva og ender i Lømsen, som er et større vann.
Det er ikke utført miljøgeologiske grunnundersøkelser langs vegstrekket. Eventuelt omfang av
forurensede masser i vegen er ukjent. Generelt viser miljøgeologiske undersøkelser langs
vegstrekninger at øverste masselag i veggrøftene ofte er forurenset.
Før anleggsarbeidet starter skal det iht. forurensningsforskriftens kap. 2 gjennomføres en
miljøgeologisk grunnundersøkelse i områder hvor det er mistanke om forurensning i grunnen. Dette
gjelder bensinstasjonsområdet. Om det finnes forurenset grunn skal det utarbeides en tiltaksplan for
håndtering og disponering av forurenset masse i prosjektet. En slik tiltaksplan må være godkjent av
Steinkjer kommune som forurensningsmyndighet, før anleggsarbeider kan utføres. Se ellers krav om
YM‐plan i kap. 8.2.
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Beskrivelse av forslag til detaljregulering
Planlagt arealbruk
Planområdet er på totalt 98,5 dekar. I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐5 og § 12‐6 er
planområdet inndelt i arealer med følgende reguleringsformål:
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12‐5 nr.1)
‐
‐

Næringsbebyggelse (1300) BN
Vann‐ og avløpsanlegg (1540) o_BVA

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12‐5 nr. 2)
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Kjøreveg (2011) o_SKV1, o_SKV2, o_SKV3, o_SKV4
Fortau (2012) o_SF1
Gang‐ og sykkelveg (2015) o_SGS1, o_SGS2
Annen veggrunn – tekniske anlegg (2016) o_SVT1, o_SVT2
Annen veggrunn – grøntareal (2019) o_SVG (unummererte), o_SVG1 – 4,
Kollektivholdeplass (2073) o_SKH

Landbruks‐, natur og friluftsformål samt reindrift (PBL § 12‐5 nr. 5)
‐

Areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert
på gårdens ressursgrunnlag (5100) L

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12‐5 nr. 6)
‐

Naturområde i sjø og vassdrag (6610)

o_VNV1, VNV2

Hensynssoner (PBL § 12‐6)
‐
‐
‐

Frisikt
H140
Ras‐ og skredfare H310_
Høyspenningsanlegg
H370_1 og H370_2

Område med bestemmelser (PBL § 12‐7)
‐
‐

‐

Utforming (nr1)
#1 og #2
Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg (nr2)
o #3 Motfylling
o #4 RpBO‐ID209711, Kulturminne med krav om utgraving
Anlegg‐ og riggområde
#5 og #6
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Nærmere beskrivelse av planstrekningen

Figur 5‐1: Oversiktstegning. Vegsystem i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» vist med rødt og denne planen
vist med blått.

5.2.1

T‐kryss endres til rundkjøring
I reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» ligger ny E6 øst for bensinstasjonen og forretningen
på Asphaugen, og krysser dagens E6 litt sør for dagens kryss med fv. 17. I denne planen videreføres
linjeføringen for ny E6 fra forrige plan. T‐krysset mellom E6 og fv. 17 ligger i reguleringsplanen for
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» vest for dagens kryss. I ny plan blir krysset omregulert til rundkjøring med
fv. 17, og med arm østover til ny lokalveg (dagens E6). Nord for fv. 17 videreføres E6 i samme trasé
som i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», gjennom nytt terreng vest for dagens E6.

5.2.2

Dagens E6 blir lokalveg med blandet trafikk
Dagens E6 ble i reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» endret til ny lokalveg. Vegen er lagt
om ved Asphaugen, og krysser ny E6 i bru. Gående og syklende skal benytte kjørearealet fordi det
vurderes til å være tilstrekkelig trafikksikkert på grunn av lave trafikkmengder. Løsningen for
lokalvegen med blandet trafikk er videreført i denne planen.

5.2.3

Ny gang‐ og sykkelveg
Vest for ny E6, fra Asphaugen til fv. 17 er det regulert inn ny gang‐ og sykkelveg. Lokalvegen som var
regulert gjennom det samme området i reguleringsplanen «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» er ikke lenger
aktuell fordi lokalvegen blir koblet på E6 i ny rundkjøring.

5.2.4

Ny kontrollplass
Nordøst for rundkjøringen er det lagt inn ny kontrollplass for store kjøretøy med avkjøring fra
lokalvegen.
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Fareområde kvikkleire og sikringstiltak med motfylling
Området BN er del av et større næringsområde som strekker seg vestover i reguleringsplanen for «E6
Selli‐Asphaugen‐Trøa».
Kvikkleire i området, og tilhørende forslag til sikringstiltak med motfylling, gir begrensinger for
bruken av arealet. Ved opparbeidelse av næringsareal på et senere tidspunkt enn vegutbyggingen,
kan ikke massene i motfyllingen fjernes da dette vil medføre dårligere stabilitet for planlagt E6 og
gang‐ og sykkelveg. Ved å benytte motfylling som tiltak vil man dermed legge beslag på fremtidig
utnyttelse av dette arealet. I tillegg vil det også legge begrensinger på utførelsen av eventuelle
anleggsarbeid ved aktuell næringseiendom da utgraving av masser vest for motfyllingen igjen kan
påvirke stabiliteten av motfyllingen.
Bestemmelsene stiller krav om situasjonsplan som ser området i sammenheng med næringsområdet
i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». Man må i neste planfase vurdere utnyttingen av
området, og om det ev. skal gjøres andre sikringstiltak som er mindre arealkrevende enn
motfyllingen. Det kan f.eks. benyttes kalksement‐stabilisering, og da kan arealet som er satt av til
motfylling utnyttes i mye større grad.
Tiltak for å ivareta landskap og støy er nærmere beskrevet nedenfor.

Figur 5‐2: Utsnitt som viser motfyllingens avgrensning med rød skravur.
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Tekniske forutsetninger

5.3.1

Kjøreveger

Statens vegvesens håndbok N100 «Veg‐ og gateutforming» skal legges til grunn for utforming av
vegen. Vegstandarder fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» er videreført.
E6 sør for kryss med fv. 17: Det planlegges H5‐standard med ÅDT 6000 ‐ 12000. Dimensjonerende
fartsgrense er 90 km/t. Det etableres midtdeler.

Figur 5‐3: Tverrprofil for H5.

E6 nord for kryss med fv. 17: Det planlegges H3‐ standard med ÅDT mindre enn 4000.
Dimensjonerende fartsgrense er 90 km/t.

Figur 5‐4: Tverrprofil for H3.

Fv. 17: Det planlegges H4‐standard med ÅDT 4000 – 6000. Dimensjonerende fartsgrense 80 km/t.

Figur 5‐5: Tverrprofil for H4.

Ny lokalveg (dagens E6) ved Asphaugen planlegges med standardklasse Sa1, men med utvidet
tverrprofil som Sa3 og dimensjonerende fartsgrense 50 km/t.
Det er ikke midtdeler på E6 nord for fv. 17, og landbruksmaskiner har derfor mulighet til å krysse E6 i
plan i områder der det ikke er støyskjerm/støyvoll.
Ny rundkjøring er lagt inn med ytre diameter 50 m. Sentraløya skal være 34 m i diameter, der de
ytterste 2 m skal være overkjørbare. Sentraløya skal ha landlig utforming, med samme karakter som
den på Egge. I de trompetformede trafikkøyene planlegges plen og storgatestein. Rundkjøringa er
dimensjonert for modulvogntog.
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Figur 5‐6: Rundkjøringen på Egge, foto fra Google Maps.

5.3.2

Fortau

Sør i planområdet, vest for ny lokalveg (dagens E6), reguleres det inn fortau o_SF1. Fortauet strekker
seg fra avkjørsel til boligfelt og samfunnshus på Asphaugen til der ny gang‐ og sykkelveg (o_SGS2)
starter.
5.3.3

Gang‐ og sykkelveger

Det vil bli lave trafikkmengder på lokalvegen/dagens E6 i ny situasjon, da det meste av trafikken
overflyttes til ny E6. Reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» har planlagt for blandet trafikk
på den nye lokalvegen (dagens E6), og dette videreføres i denne planen.
På vestsiden av ny E6, fra Asphaugen til fv. 17 er det regulert inn ny gang‐ og sykkelveg o_SGS2, med
bredde 3,5 m inkludert vegskulder. Gang‐ og sykkelvegen avsluttes i avkjørsel til næringsområdet BN.
Detaljutforming av avslutningen må tilpasses gjennom byggeplan, slik at man får sikret overgangen
og koblingen til fv. 17 i dette området.

5.3.4

Andre tekniske forutsetninger

Bruer
Lokalvegen legges i bru over E6 ved Asphaugen.

Figur 5‐7: Prinsippsnitt gjennom bru over E6 på Asphaugen, hentet fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».

Illustrasjonen viser brua fra reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». Brua ligger ikke lenger i
denne planen med høybrekk, men ligger med jevnt fall fra vest til øst. Dette gjør den rimeligere å
bygge, og gir bedre vertikalkurvatur for den nye lokalvegen. Endringen kommer som følge av at
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krysset ved bensinstasjonen på lokalvegen utgår. Illustrasjonen er derfor ikke helt riktig. Brua er ca.
70 meter og vil bli utformet i betong.
Det er utarbeidet teknisk forprosjekt for bruene til reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa»,
416474‐RIB‐RAP‐002_rev00 (datert 08.01.2016).
Det er avsatt rekkverksrom på 0,75m på begge sider av brua. Detaljprosjektering av
brukonstruksjonen må gjøres i forbindelse med byggeplan.
Kollektiv
Eksisterende bussholdeplasser langs lokalvegsystemet opprettholdes som i dag. Det betyr at
holdeplassen helt nord i planområdet er regulert i denne planen.
Kontrollplass
Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet er det økt kontrollvirksomhet, og Statens vegvesen har
behov for kontrollplasser på vegnettet. Like nord for rundkjøringen, mellom E6 og lokalvegen, er det
regulert inn kontrollplass med avkjøring fra lokalvegen. Plassen er ca. 4 daa.
Det var et mål for denne planen å finne areal til hvileplass, men kontrollplass ble prioritert foran på
det eneste tilgjengelige arealet.
Trafikksikkerhetsrevisjon
En egen trafikksikkerhetsrevisjon ble utført i forbindelse med høringsperioden av reguleringsplan for
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». Det vil bli utført ny trafikksikkerhetsrevisjon internt i Statens vegvesen i
forbindelse med høringsperioden for denne planen.
5.3.5

Landskapstilpasninger og prinsipper

For at intensjonene på reguleringsplannivå skal videreføres til byggeplan, er det i reguleringsplanen
for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» utarbeidet noen prinsippløsninger for ulike forhold knyttet til
terrengbehandling og landskapstilpasning. Planforslaget for «Kryssområde E6‐Fv. 17 Asphaugen»
viderefører disse prinsippene, se neste kapitler.
5.3.6

Terrengforming

Utforming av terreng langs vegen
Vegen skal, så langt det lar seg gjøre, underordnes landskapet og gis en best mulig tilpasning til
landskaps‐ og terrengformer.
I reguleringsplanen er jordskjæringer i hovedsak vist med helning 1:2. Ved Asphaugen er det lagt inn
jordskjæring på 1:1,5 grunnet eksisterende bratt terreng og for å unngå å ta mer arealer enn
nødvendig. På enkelte strekninger er det lagt inn fyllingshelning 1:4, enten på grunn av
stabilitetshensyn, av hensyn til landskapstilpasning, massedeponering eller for å unngå bruk av
rekkverk. Planområdet strekker seg nordover forbi kontrollplassen fordi høydene på ny E6 blir noe
endret og må inngå i denne planen. Utslagene og vollene langs ny E6 østover i dette området vil
imidlertid ikke endre seg og reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» vil derfor fortsatt
gjelde. Avslutning av voller og støyskjermer må detaljplanlegges på byggeplannivå. Det er viktig at
voller føres ned og får en naturlig avslutning mot eksisterende terreng. Det er ønskelig at
støyskjermer settes så nær vegen som mulig, og største tillatte avstand fra senter kjørefelt til front
støyskjerm er 5m.
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Figur 5‐8: Prinsippsnitt fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» som viser utslaking av terreng for
jordbruksareal på bakside av støyvoll. Sideområdet øst for ny E6 er utenfor planområdet, plangrense markert med rød
stiplet linje. Vest for E6 er rekkverk erstattet med planering 1:4 (ikke 1:2).

Det er et overordnet mål at terrenginngrepene skal bli minst mulig og tilpasses omkringliggende
terreng på best mulig måte. Det forutsettes at endelig utforming av skråninger og sidearealer
detaljplanlegges i byggeplanfasen.

Figur 5‐9: Prinsippsnitt som viser jordskjæring gjennom Asphaugen.

Pga. stabilitetsforhold i et område nord for Asphaugen må løsmasser masseutskiftes og det må
etableres motfylling vest for planlagt E6 og gang‐ og sykkelveg. Pga. topografi og grunnforhold er
geometrien på veg‐ og motfyllingen ømfintlig for justeringer, og små justeringer medfører at
sikkerheten ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet.

Figur 5‐10: Normalprofil hentet fra teknisk tegning F101 som viser motfylling, gang og sykkelveg, E6 og lokalveg.

Terrengforming ved bruer og kulverter
Det må etableres murer ved bru på Asphaugen for å ta opp vegfyllinger slik at skråningen ikke skal bli
for bratt. Murene er regulert og vist på plankart som to murer med skråning i mellom, hver på inntil
3m. Det reguleres tilstrekkelig store nok arealer til «annen veggrunn» både ved bruer og kulverter,
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slik at en i byggeplanfasen har tilstrekkelige arealer til en god utforming og tilpasning av denne type
konstruksjoner til omkringliggende terreng.

Figur 5‐11: Prinsippsnitt rett nord for bru ved Asphaugen som viser mulighet med 2 murer (i naturstein) som tar opp
terrenget mellom E6 og lokalveg.

5.3.7

Vegetasjonsbehandling og revegetering

I reguleringsbestemmelsene er det satt krav om at etter avsluttet anleggsperiode, og senest i løpet
av første sommer etter ferdigstillelse av veganlegget, skal alle berørte områder revegeteres,
istandsettes og tilbakeføres til det formålet som er vist på planen. Målet er at arealene skal få en
vegetasjonsdekning og vegetasjonssammensetning som gjør at veganlegget inngår som en naturlig
del av landskapet. Det skal prioriteres rask reetablering av grøntområdene nær sentrumsområdet på
Asphaugen.
På grunn av problem med hagelupin i området skal planter og masser håndteres etter prinsipp i
Statens vegvesens rapport nr.387 «Fremmede skadelige arter‐ oppfølging av lovverk».
De nærmeste meterne langs vegen, opp til topp voll/ støyskjerm og ved bru og kulvert, planlegges
det et belte med grasbakke/blomstereng for å sikre raskere etablering, hindre erosjon og for å
dempe virkningene av store eksponerte inngrep. Der det skal tilbakeføres til dyrka mark langs vegen,
bør dette beltet med grønt være så smalt som mulig.
I området fra Asphaugen til og med rundkjøringen bør sidearealer få en mer parkmessig oppbygging
med trær, busker og områder med masseplanting. Nærmere utforming må bearbeides i
byggeplanfasen. Prinsipp for dette ble utarbeidet som en del av reguleringsplanen «E6 Selli‐
Asphaugen‐Trøa».
5.3.8

Kryssing og berøring av bekker

To bekker berøres av tiltaket i denne planen. Den navnløse bekken som i dag krysser E6 og deretter
følger f. 17 mot nordvest må legges i rør over en strekning på ca. 200 m. Svenningsbekken, lenger
mot nord, må føres i ny kulvert under E6. Denne reguleres på plankartet. Vannføring langs veglinja
skal i størst mulig grad etableres som åpne grøfter og mest mulig lik dagens situasjon.
5.3.9

Støyskjerming og støyvoll

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 mindre dominerende støyskjerming. Skjermingstiltakene bør ha en naturlig
forankring i landskapet.
Langs hele strekningen er det behov for støyskjerming for å tilfredsstille grenseverdiene i
støyforskriften. Dette er løst og regulert i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», og de
samme løsningene videreføres i stor grad i dette planforslaget.
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Sør for rundkjøring reguleres det støyskjermer på begge sider av E6, mens det nord for rundkjøringen
foreslås støyvoll langs østsiden av vegen.
Eksempel på utforming av voll er vist på bildet nedenfor.

Figur 5‐12: Eksempel på utforming av støyvoll (bildet fra Google maps viser fv. 111 ved Moa).

Alle skjermer skal bygges i trykkimpregnert virke eller annet vedlikeholdsvennlig materiale i henhold
til SVV håndbok N200 Vegbygging. Ved valg av løsning må det legges stor vekt på å redusere behovet
for framtidig vedlikehold.
Fra ca. profil 2500 og fram til ny rundkjøring må det etableres tosidig støyskjerm. Høyden på
skjermen vil variere fra 3 til 3,5 meter. Her bør det være treskjermer som tilpasses omgivelsene og ha
en gråtonet farge. Alle skjermer bør avsluttes bevisst med støtte i terreng og/ eller grupper av
vegetasjon.
Nord for rundkjøringen på Asphaugen må det etableres en 3 meter høy voll på østsiden fram til
Oksåsvegen. Deler av denne inngår i dette planforslaget.
Støytiltakenes utstrekning, plassering og høyde fremgår av plankart.

Figur 5‐13: Tv: Eksempel som viser dagens støyskjerm på voll ved Asphaugen. Th: Eksempel på områdeskjerm langs
vegen fra Liahagen i Asker og Sørkedalsveien i Oslo (foto fra idekatalog støyskjermer fra SVV).
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Figur 5‐14: Utsnitt av geometritegningen som viser vegtiltakets utstrekning. Tosidig støyskjerm langs E6 sør for
rundkjøringen vises med stiplet blå linje langs E6

Figur 5‐15: Prinsippsnitt som viser støyvoll og bolighus ved profil 3110 (nord for kryss ved Asphaugen) sett i retning nord.

I de tilfeller hvor det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende innendørs lydnivå i oppholdsrom eller
tilfredsstillende støynivå på uteplass ved bruk av langsgående støyvoller, treskjermer eller
kombinasjon av disse langs veg, må det vurderes fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass. Aktuelle
tiltak på fasader er utskifting av vinduer, ventiler og tilleggsisolering av yttervegger og tak. Aktuelle
tiltak skal vurderes i detalj i byggeplan og avklares og godkjennes av byggherre og grunneier.

5.3.10 Tiltak for vilt og sikkerhetsgjerder
Ulike vurderinger for å ta hensyn til viltkryssinger er utført i tidligere plan og i denne planprosessen.
Langs tosidig vegskjæring gjennom Asphaugen skal det etableres et sikkerhetsgjerde for beboere på
østsiden av vegen, som vil bli ca. 1,2 meter høyt.
Nord for rundkjøringen med fv. 17 kan viltet krysse E6 hvor som helst. Det planlegges en støyvoll
langs østsiden av E6 i dette området, men skråningen er slak nok og akseptabel for viltkryssing.
5.3.11 Anleggsbelte og anleggsveger
Langs hele veglinja er det regulert områder for midlertidig anleggsbelte. Bredden varierer noe, men
er i hovedsak ca. 15 meter. Disse områdene er avsatt på yttersiden og parallelt med områdene langs
veglinja som er regulert til «annen veggrunn‐grøntareal». Anleggsbeltet er forsøkt tilpasset
eksisterende landskap og situasjon så godt som mulig. Det vil si at det er avsatt tilstrekkelig med
plass for å komme fram med anleggsmaskiner der eksisterende terreng tillater det.
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5.3.12 Deponi‐ og riggområder
Arealet for ny kontrollplass, 4,4 dekar, tillates brukt som midlertidig riggområde i anleggsfasen. Dette
er det eneste området innenfor planområdet som man mener vil være godt egnet til den type
virksomhet langs veglinja.
Planforslaget tar høyde for at mindre midlertidige anleggsområder kan skje innenfor områder
regulert til annen veggrunn og midlertidig anleggsområde. Området sørvest for rundkjøringen,
mellom ny E6 og gang‐ og sykkelveg, kan ikke benyttes som riggområde pga dårlige grunnforhold.
Statens vegvesen har dialog med grunneiere og vil vurdere alternative permanente deponiområder
utenfor planområdet.
Matjord innenfor planområdet må tas av og mellomlagres i ranker. Deretter legges matjord tilbake
på toppen av ferdig formet terreng der dette er forutsatt. Dette er ivaretatt gjennom bestemmelser.
5.3.13 Teknisk infrastruktur. Planlagte offentlige anlegg.
Eksisterende pumpestasjon på Asphaugen må flyttes på grunn av store vegfyllinger og tiltak for
grunnforhold. Adkomst blir som i gjeldende plan fortsatt via eksisterende privat veg, og en ny kort
veg inn til selve pumpestasjonen. Det er i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» avsatt et
forholdsvis stort areal til dette formålet. Dette videreføres i denne planen og er merket o_BVA i
plankartet. Avgrensingen tilpasses i østre del pga. restriksjoner knyttet til bruken av området med
motfyllling til E6.
Eksisterende høyspentledning som går i trasé over planlagt motfylling, er regulert som hensynssone
gjennom ny E6 og gjennom planområdet. På grunn av at denne linja ligger i kvikkleireområdet med
spesielle utfordringer, vurderes denne omlagt. Forslag for ny trasé er vist i figur 7‐1. Like nordøst for
bensinstasjonen på Asphaugen, i området hvor forslag til ny trase for høyspentlinja kan tenkes lagt,
er det påtruffet ei lokal lomme med kvikkleire. Mer informasjon i geoteknisk rapport 416474‐1‐RIG‐
RAP‐002_rev04. Pga. stabilitetsforhold for etablering av ny E6, må området med påtruffet kvikkleire
kalk‐sement‐stabiliseres. Dersom høyspentlinja planlegges å gå i trasé i dette området vil det settes
krav til rekkefølgen av anleggsarbeidene. Kalk‐sementstailiseringen av kvikkleira må være utført før
utgraving for ny ledningstrase og ny E6 påbegynnes. Dette er ikke inntatt som rekkefølgekrav i denne
planen, da traseen for høyspentlinja ikke er endelig bestemt.
5.3.14 TS‐revisjon
Det vil bli utført ny TS‐revisjon internt hos Statens vegvesen før 2.gangs behandling av planen.
5.3.15 Geotekniske tiltak
Det vises til datarapport og vurderingsrapport for geoteknikk.
Oppdatert datarapport, rapportnummer: 416474‐RIG‐RAP‐001_rev03.
Oppdatert vurderingsrapport, rapportnummer: 416474‐RIG‐RAP‐002_rev04.
Pga. lav beregningsmessig sikkerhet i forbindelse med etablering av ny E6, samt gang‐ og sykkelveg
nord for Asphaugen, tilrås å etablere en motfylling i foten på vegfyllingen vest for gang‐ og
sykkelvegen.
Pga. stedvis store fyllingshøyder må det påregnes betydelige setninger i undergrunnen på flere
partier. Generelt består løsmassene i området av lagdelte masser, der mektigheten av de bløte
leirmassene er begrenset. Det er derfor vurdert at mesteparten av setningene sannsynligvis vil
påløpe i anleggsfasen. Dette forutsetter at fyllingene blir lagt ut så tidlig som mulig i anleggsfasen. I
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setningsberegningene er det lagt til grunn at bruk av lette fyllmasser pga. stabilitetshensyn blir utført
som foreslått.

6
6.1

Virkninger / konsekvenser av planforslaget
Framkommelighet
Ny E6, regulert i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», vil gi god framkommelighet på
grunn av høy standard, sanering av avkjørsler og dimensjonerende fartsgrense 90 km/t.
Stigningsforholdene er innenfor kravene til gjeldende standard.
Bedre framkommelighet for langtransport og bedre forhold for lokaltrafikk med tanke på sikkerhet
bygger opp under målene for prosjektet.
Endringen fra T‐kryss i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» til rundkjøring i dette
planforslaget, gjør krysset mer fleksibelt for trafikkvariasjoner i døgnet og gir en smidigere
trafikkavvikling på hovedvegnettet. Siden lokalvegen får betydelig mindre trafikk enn de andre tre
armene i rundkjøringen, kan det naturligvis bli noe mer venting for trafikken som kommer fra øst.

6.2

Tilgjengelighet til nytt vegnett
For beboerne i Asphaugen‐området vil omleggingen av E6 med ny lokalveg gi en noe mer tungvint
tilkomst til E6 siden de i dag har direkte tilkomst. Dette planforslaget vil derimot bedre situasjonen
sammenlignet med løsningen i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», pga ny direkte arm
fra lokalvegen inn til rundkjøringen for E6 og fv. 17.

6.3

Avlastet veg og forslag til omklassifisering
Eksisterende E6 vil, etter utbygging av ny trasé, bli en arm av ny E6 og derfor bli omklassifisert og
nedgradert. Eksisterende E6 vil være forbeholdt lokaltrafikk, og vil også bli tilbudet til gående og
syklende.
Adkomster som i dag har status som kommunal veg vil opprettholde denne statusen. Øvrige
avkjørsler vil få status som privat veg.

6.4

Naboer

6.4.1

Berørt bebyggelse

Det er ingen boliger eller næringsbygg som må rives eller innløses i planforslaget. Pumpestasjonen på
Asphaugen må flyttes på grunn av store vegfyllinger og tiltak for å sikre dårlige grunnforhold. Det
reguleres et nytt område for plassering og adkomst til denne pumpestasjonen, med samme
lokalisering som i planen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
Ny kontrollplass ligger nært en eiendom i Svenningsvegen. Dette er en eiendom uten
boligbebyggelse (kun driftsbygninger), og det antas derfor at denne eiendommen ikke blir veldig
berørt av støy og trafikk fra ny kontrollplass.
6.4.2

Avkjørsler og andre naboforhold

Planforslaget endrer ikke adkomst til boliger annet enn at lokalvegen påkobles E6 på en ny måte i
forhold til eksisterende situasjon og sammenlignet med reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐
Trøa». Dagens bensinstasjon på Asphaugen, (BN1 i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa»)
vil få omlagt tilkomsten fordi lokalvegen blir endret forbi.
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Avkjørsel fra fv. 17 inn til næringsområde BN (sør‐vest for ny rundkjøring) er vist med avkjørselspil.
Dette er sammenfallende med eksisterende avkjørsel til området.
Eksisterende driftsavkjørsel fra o_SKV4, ca. profil 345, blir opprettholdt og er vist med avkjørselspil i
plankartet.
Tilkomst til Aspåsvegen og tilhørende gang‐ og sykkelveg, fra o_SKV4, er regulert i reguleringsplanen
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». Dette blir ikke endret i denne planen.

6.5

Byggegrenser
Byggegrensen langs E6 er 50 meter fra midtlinje på begge sider av vegen. Byggegrense fra fv. 17 og til
næringsbebyggelse BN er videreført med 50 m, fra reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». For
lokalveg er byggegrense 15 meter.

6.6

Gang‐ og sykkeltrafikk
Forholdene for gående og syklende er i forhold til dagens situasjon betydelig bedret i
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». I dag er de henvist til kjøreareal for E6 med stor
trafikk, men i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» vil de kunne benytte ny lokalveg med
svært lite biltrafikk. Dette planforslaget viderefører i hovedsak løsningen for gående og syklende fra
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», men legger dessuten til rette for ny gang‐ og
sykkelveg fra Asphaugen langs vestre side av ny E6 til fv. 17, istedenfor lokalveg på denne siden.

6.7

Kollektivtrafikk
Det er videreført samme løsning fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», der
eksisterende busslomme reguleres langs lokalveg lengst nord i planområdet. Busslomme er noe
justert i forhold til reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» for å tilpasning til ny justert
veglinje.

6.8

Landskapsbilde
Intensjonene om landskapsbehandling, istandsetting, revegetering og beplanting, som ble utarbeidet
som en del av reguleringsplan «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», skal videreføres i denne planen. Det ble da
laget en landskapsplan som viser hvordan områdene rundt ny E6 på Asphaugen kunne bli.
Langs store deler av strekningen gjennom Asphaugen skal det etableres støyskjermer på opptil 3,5
meter, og det er viktig at disse får en god estetisk utforming. Disse vil forringe utsikten fra vegen til
omgivelsene, og skape en visuell barriere for de nærmeste omgivelsene. Det vil derfor bli viktig at
også områdene på baksiden av støyskjermene får et parkmessig preg, både langs ny gang‐ og
sykkelveg langs vestsiden og langs ny lokalveg på østsiden. I tillegg vil beplantning, utforming og
materialbruk i ny rundkjøring og rundt ny kontrollplass bli viktig, se kapittel 5.3.6‐ 5.3 13.
Samlet sett vurderes det til at ny veg gjennom det aktuelle området vil medføre positive virkninger
for landskapet, der man vil istandsette og legge til rette for et mer parkmessig preg langs denne
strekningen, sammenlignet med eksisterende situasjon.

6.9

Nærmiljø og friluftsliv
Den viktigste positive konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv i reguleringsplanen for «E6 Selli‐
Asphaugen‐Trøa» sammenlignet med dagens situasjon er at eksisterende vegtrasé endrer status til
lokalveg. «Gammel‐E6» vil bli en lite trafikkert veg som kan benyttes av gående og syklende. Denne
løsningen videreføres i dette planforslaget.
Ny situasjon vil bedre forholdene for nærmiljøet på Asphaugen fordi ny E6 senkes ned i terrenget og
lokalveg krysser over i ny bru. Ny kontrollstasjon vil beslaglegge et areal som ligger inntil nytt
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vegkryss og som ligger forholdsvis langt unna eksisterende bebyggelse. Totalt sett bidrar tiltaket til
mindre støy, større trafikksikkerhet og vegen blir mindre synlig for lokalmiljøet.
Siden ny E6 flyttes østover, vil beboere øst på Asphaugen bli mer berørt enn beboere i vest. Disse vil
derfor kunne oppleve inngrepet mer negativt til tross for at flere boliger får en bedring med hensyn
til støy og luft totalt sett.
Friluftsliv for øvrig, vil ikke bli direkte berørt gjennom denne reguleringsplanen.

6.10 Naturmangfold
6.10.1 Verneområder, naturtyper og vannmiljø
Det er ingen vernede områder eller spesielle naturtyper i eller i nærheten av planområdet. Ny veg på
denne strekningen berører heller ingen viktige gytebekker.
6.10.2 Vann og overløp
Noen steder langs veglinjen er det små bekker og grøfter med åpen vannføring. Disse blir berørt av
ny veg og deler av bekkene må omlegges og stikkrenner etableres. Sammenlignet med dagens veg vil
ikke den nye vegen gi økning i trafikkrelatert forurensning. Ved å bygge opp grøfteprofiler på en god
måte vil overvann fra veg renses ved naturlig infiltrasjon i grunnen. Ny veg vil også bli mer
trafikksikker, noe som medfører en senket risiko for forurensning knyttet til ulykker (eksempelvis
tankbilvelt).
Saltmengden er proporsjonal med vegarealet. Ny E6 blir litt bredere enn dagens veg, noe som
medfører noe økt saltingsbehov, men det vil være tilnærmet samme behov som i reguleringsplanen
for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
6.10.3 Dyreliv
Viltgjerder som planlegges øst for Rungstadvatnet i reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa»
vil føre vilt som skal krysse over til vannet noe lenger nord enn der de går i dag. De vil tvinges til å
krysse nærmere bebyggelsen på Asphaugen. Det positive er at dette kan bidra til færre påkjørsler,
fordi kryssingene blir konsentrert over et mindre område som også er mer opplyst. Større hjortedyr
(som elg) har ikke problemer med å gå over vegrekkverk, men det kan ha en viss avvisende effekt.
Det er registrert et vilttrekk lengst nord i planområdet, nord for ny kontrollplass. Støyvollen som
planlegges langs E6 hindrer ikke viltkryssing.
6.10.4 Økologiske funksjoner og prosesser
Ikke relevant for denne strekningen.

6.11 Kulturminner
Det er et kjent kulturminne innenfor planområdet, helt i sør der lokalveg blir lagt på bru over ny E6.
Kulturminnet er en kokegrop og har id 209711. Området er vist på reguleringsplan og det er stilt krav
om utgraving i reguleringsbestemmelsene.
Dersom det i forbindelse med tiltaket oppdages upåviste automatisk fredede kulturminner, skal
arbeidet stanses. Tiltakshaver skal umiddelbart varsel kulturminnemyndigheten i Trøndelag og
Sametinget, jf. Lov om kulturminner §8, annet ledd. De som utfører arbeidet skal gjøres kjent med
denne bestemmelse.
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6.12 Naturressurser
6.12.1 Jordbruk
De mest innlysende negative konsekvenser knyttet til prosjektet for dette temaet er arealbeslag av
dyrket jord. I tillegg skaper ny veg endrede atkomstforhold som kan gi mer tungvint og mindre
rasjonell drift. Oppsplitting av jorder vil på samme måte kunne gi mindre rasjonell drift.
Arealbeslag
Tabell 6‐1 viser permanent og midlertidig arealbeslag fordelt på markslag som en følge av tiltaket.
Som det går fram av tabellen beslaglegg planen mest areal fra fulldyrket jord, åpen fastmark og
samferdselsanlegg.
Tiltaket medfører et varig arealbeslag på ca. 30 dekar av fulldyrket jord og nesten 13 dekar skog. I
tillegg vil ca. 9 dekar fulldyrket jord og ca. 5 dekar skog bli midlertidig beslaglagt i anleggsfasen.
Til sammenlikning medførte reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» et varig arealbeslag på
ca. 25 dekar fulldyrket jord og nesten 13 dekar skog innenfor det samme arealet. Midlertidig
beslaglagt fulldyrket jord var ca. 13 dekar og midlertidig beslaglagt skog var ca. 4 dekar.
Beslag (dekar)
Markslag

Midlertidig

Permanent

Fulldyrket jord

9,32

30,06

Skog

4,52

12,87

Myr

0

5,90

Åpen fastmark

1,53

22,94

Samferdsel

0,12

10,33

Bebygd

0,04

0,92

15,53

83,02

SUM

Tabell 6‐1: Arealbeslag av reguleringsplanen fordelt på markslag og permanent og midlertidig beslag.
Tabell 6‐2 viser beslag av dyrket jord og skog fordelt på eiendommer. Som det går fram av tabellen
mister fire eiendommer over ett dekar fulldyrket jord permanent.
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Gårds‐ og bruksnummer

Beslag fulldyrket jord (m2)
Midlertidig

Ikke oppgitt

Beslag skog (m2)

Varig

Midlertidig

Varig

‐

5

‐

9

1 669

4 846

2 312

9 384

81

57

213

35

211/6

2 139

10 128

315

216

211/7

‐

4 315

‐

‐

211/1
211/35

214/1

‐

‐

530

1 144

214/2

5 331

9 764

806

1 485

216/11

104

241

‐

‐

500/1

‐

700

‐

78

501/1

‐

‐

339

514

9 324

30 056

4 515

12 865

SUM

Tabell 6‐2: Midlertidig og permanent arealbeslag av fulldyrket jord og skog som følge av planen fordelt på eiendom

Vurdering av berørte eiendommer
Gården Asp Store (211/1) mister varig 4,85 dekar fulldyrket jord og får i tillegg midlertidig beslaglagt
1,67 dekar fulldyrket jord. Til sammenligning mistet de 6,50 dekar fulldyrket jord permanent og bare
0,02 dekar midlertidig som følge av reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
Aspaas (211/7) mister 4,32 dekar permanent, som er likt med arealtapet de hadde i
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
Oksvoll (214/2) får et stort beslag med 9,76 dekar permanent, og hadde 9,06 dekar permanent i
reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa». I tillegg får de midlertidig beslaglagt 5,33 dekar,
som i forrige plan var 5,43 dekar. Bygningene på gården kan bevares, men vegen splitter et stort
jorde i to. Arealene som blir igjen er imidlertid så store at de fortsatt kan drives.
For nabobruket Bruheim (211/6) blir ny veg og kontrollplass liggende veldig nær, og det blir lite areal
liggende igjen på østsiden av ny E6. Gården mister 10,13 dekar fulldyrket jord og får i tillegg
midlertidig beslaglagt 2,14 dekar. Reguleringsplanen for «E6 Selli‐ Asphaugen‐Trøa» beslagla til
sammenligning 4,12 dekar varig fulldyrket jord, og 7,32 dekar midlertidig fra denne eiendommen.
Arealendringen er i hovedsak på grunn av ny kontrollplass som ikke var med i forrige reguleringsplan.
Det er forutsatt at alle midlertidige anleggsområder som er lagt på dyrket mark tilbakeføres til
samme formål.
Reduksjon av beslag av dyrket jord
Det er mulig å gjenskape noe nytt jordbruksareal gjennom oppfylling og påføring av matjord på
toppen etter at veganlegget er ferdigstilt på arealer som grenser til dyrket jord. Matjordlaget må tas
av og lagres for gjenbruk. Dette er ikke kvantifisert, men ut fra terreng er det ikke snakk om store
arealer innenfor dette planområdet.
Drenering
Det er ikke foretatt detaljerte vurderinger rundt dreneringsforhold på dyrket jord. Nye veger på
dyrket jord vil påvirke de naturlige dreneringsveger i jorda og bryter ofte landbruksdreneringen.
Detaljer rundt dette må klarlegges som en del av byggeplanleggingen.
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Endret produksjonsverdi
Ny E6 vil splitte opp dyrket jord, og gi mindre rasjonell drift. Arealer som ligger ved ny E6 kan fortsatt
dyrkes som i dag. Det er heller ikke sannsynlig at tiltaket vil gi endrede lokalklimatiske forhold som
har betydning for jordbruket.
6.12.2 Skogbruk
Tiltaket i denne reguleringsplanen berører ikke skogbruksinteressene i nevneverdig grad. Lengst
nordvest i planområdet vil noe eksisterende skog måtte berøres. Innenfor området regulert til
midlertidig anleggsbelte vil arealet revegeteres og tilbakeføres ved ferdigstillelse.
6.12.3 Drivverdige fjell‐ og løsmasseforekomster
Tiltaket er ikke i berøring med drivverdige fjell‐ og løsmasseforekomster.
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Figur 6‐1: Illustrasjonskart som viser arealbeslag som en følge av planen, og sammenlignet med reguleringsplanen for
«E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
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6.13 Støy
Det finnes ingen eksisterende eller nye boliger innenfor planområdet, men noen i randsonen til
planen. Støyskjermingstiltak fra reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» videreføres og ved
rundkjøringen tilpasses tiltakene slik at man oppnår tilsvarende skjerming som man hadde ved T‐
krysset.

Gnr./bnr.

Adresse

Høyeste lydnivå (Lden)

Støysone

211/10

Asphaugvegen 31

57

Gul

211/20

Asphaugvegen 29

56

Gul

211/37

Aspåsvegen 2

61

Gul

211/38

Aspåsvegen 4

60

Gul

211/39

Aspåsvegen 6

59

Gul

211/40

Aspåsvegen 8

58

Gul

211/41

Aspåsvegen 10

59

Gul

211/42

Aspåsvegen 12

59

Gul

211/43

Aspåsvegen 14

59

Gul

214/6

Oksåsvegen 16

59

Gul

214/7

Oksåsvegen 2

59

Gul

216/2

Oksåsvegen 17

61

Gul

216/9

Oksåsvegen 18

61

Gul

217/2

Svenningsvegen 32

57

Gul

Tabell 6‐3: Boliger som må kartlegges nærmere i forhold til lokale støytiltak (uteplass og fasader), forutsatt at foreslåtte
langsgående skjermingstiltak bygges. Boligene i denne tabellen er bare boliger som ligger inntil/ved revidert
reguleringsplan for nytt kryss på Asphaugen. Flere boliger må utredes nærmere for hele ny E6 på strekningen Selli –
Asphaugen – Trøa.

Det vises til eget notat som omhandler støy «10200257‐RIA‐NOT‐001».
Endelig løsning for langsgående og lokale skjermingstiltak må dokumenteres ved byggeplan. I
forbindelse med dette kan det også vurderes om lokale tiltak kan erstatte voll/skjerm på deler av
strekningen.
Støy fra kontrollplass vil sannsynligvis være tilfredsstillende ved drift av plassen. Ved drift opp mot et
døgn, samt ved drift i helger kan nærmeste boliger nord for plassen få for høyt støynivå på natt.
Eventuelle nødvendige støytiltak må utredes i detaljplan med bakgrunn i planlagt drift ved plassen.
Anbefalte grenser for støy fra «Øvrig industri» i T‐1442:2016 legges til grunn for vurderingene.

6.14 Luft
Det vises til eget notat som omhandler luft, utarbeidet av Statens vegvesen.
Gul sone regnes som «problemfri» og rød sone er «over grenseverdi».
I vurderingene er det brukt såkalte trafikknomogram, som gir omtrentlig utbredelse av rød og gul
luftsone. Det er også kjørt såkalt screening med programmet Vluft samt at resultatene fra disse
metodene er vurdert opp mot luft‐rapporten nylig utarbeidet av NILU i prosjektet Ranheim–Værnes.
Vurderingene som er gjennomført tyder på at rød luftsone kan strekke seg ca. 15 m ut fra vegkant og
gul sone 30 m for år 2040. Dette må ansees som omtrentlige tall. Så fremt det ikke blir liggende
luftfølsomme bygninger (skoler, barnehager, boliger) eller uteområder nærmere vegkant enn 30 m
fra veglinja, vil mer detaljerte beregninger iht. T‐1520 ikke være nødvendig.
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6.15 Hydrologi
Det er utarbeidet et eget notat for hydrologi «416474_RIVass‐NOT‐001_rev01_Hydrologi» for
gjeldende reguleringsplan «E6 Selli‐ Asphaugen‐ Trøa». Det er utført beregninger for å ivareta 200‐
års flom inkl. korreksjonsfaktor. Dette er lagt til grunn for størrelser og dimensjoner for kulverter og
stikkrenner. I denne planen er det tatt høyde for at Svenningsbekken legges i kulvert under ny E6.

6.16 Risiko og sårbarhet, ROS‐analyse
Det var i 2016 i forbindelse med gjeldende reguleringsplan for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa», med
planID 2014001, utført ROS‐analyse for strekningen. Sårbarhetsfaktorer ellers er utredet gjennom de
ikke‐prissatte temaene i konsekvensutredningen til planen. I forbindelse med reguleringsendringen
for «Kryssområde E6‐ Fv. 17 Asphaugen», er det derfor bare utført risikovurdering av de endringer
planforslaget medfører i forhold til reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa».
De tema som er vurdert som aktuelle fra DSBs sjekkliste er:
 Grunnforhold og flom, herunder flytting av høyspentlinje
 Ulykker og trafikkrisiko
 Mulig forurensing i grunnen ved eksisterende bensinstasjon
To hendelser er avdekket i rød sone. Tiltak reduserer risikoene til grønn sone.
En hendelse avdekkes i gul sone, og den vil komme ned til grønn sone ved tiltak.
Fire hendelser avdekkes i grønn sone.
Tabell 6‐4: Uønskede hendelser i rød, gul og grønn sone.
Før tiltak

Etter tiltak

2

0

1

0

4

7

Områder hvor det er avdekket risiko i rød og gul sone krever tiltak. Aktuelle tiltak ivaretas av
reguleringsplanen gjennom plankart og bestemmelser samt denne beskrivelsen.
De områdene hvor det er avdekket risiko i rød og gul sone er:
1. Ekstrem nedbør kan medføre utvasking og utgliding av masser i motfyllinga i
anleggsfasen. (Rød sone)
2. Flytting av høyspentlinje til ny trasé utenfor planområdet, ev. i jord. På grunn av en
lomme med kvikkleire i traseen kan det utløse ras fra område ved eksisterende
bensinstasjon. Fare knyttet til anleggsfasen (Rød sone)
3. Ekstrem nedbør kan medføre utvasking og utgliding av masser i motfyllinga i
driftsfasen. (Gul sone)
Rapporten konkluderer med at det ikke er avdekket risikoforhold som ikke er håndterbare, verken i
anleggsfasen eller i driftsfasen.
De foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene er bedret vegstandard, midtdeler, rundkjøring og gang‐ og
sykkelveg. Tiltakene reduserer ulykkesrisikoen med separering av biltrafikk og myke trafikanter, og
gir færre kryss‐ og møteulykker.
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Merknader til varsel om oppstart
Innkomne merknader/Innspill
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 4 brev/e‐poster med merknader og
innspill til planarbeidet.
1. Fylkeskommunen:
a. Ber om at man vurderer å koble lokalvegen på Asphaugen direkte på rundkjøringen.
b. Minner om krav om å stanse arbeidet og varsle fylkeskommunen dersom man
kommer over hittil ukjente kulturminner.
Kommentar: a: Løsningen er innarbeidet i planen. b: Sikret gjennom bestemmelsene.
2. NVE Viser til at de ikke har kapasitet til å svare ut alle oppstartsvarsler. Ellers ingen
kommentarer.
3. Fylkeskommunen
a. Landbruksavdelingen ber om at man søker gode løsninger for å redusere ulempen
for landbruket.
b. Miljøvernavdelingen ber om at bestemmelser om luft‐ og støyforurensing fra
gjeldende plan blir videreført.
c. Kommunalavdelingen krever ROS‐analyse og at områder med fare, risiko eller
sårbarhet merkes i plankartet.
Kommentar: Noe økt avgang av landbruksareal pga ny kontrollplass. Reguleringsendringen
viderefører løsninger fra gjeldende plan med tilpassing inn mot landbruksareal i bestemmelser.
Likeså bestemmelser knyttet til luft‐ og støyforurensing videreført. ROS ‐analyse for de endringer
planforslaget medfører er utarbeidet.
4. NTE Nett AS Ber om å bli kontaktet for ev. flytting/ombygging og prosjektering av
strømforsyning som følge av tiltaket.
Kommentar: NTE Nett AS foreslår å legge høyspentlinjen i jord og i ny trasé, se figur 7‐1, for å
unngå problem med kvikkleiren og motfyllingen i dagens trasé. De forutsetter at man kan
benytte eksisterende kabelnett i området i en ny jordkabelløsning, og at kabelnettet og
nettstasjonene på Asphaugen beholdes som de er i dag. De foreslår å legge om høyspentkabel
like før anleggsarbeidet starter, om det er mulig å få lagt den så dypt at den kan få ligge i fred for
anleggsarbeidet.
Det er i den foreslåtte traséen, utenfor planområdet, påtruffet en lomme med kvikkleire. Pga.
stabilitetsforhold for etablering av ny E6 må området med påtruffet kvikkleire kalk‐sement‐
stabiliseres. Dersom man skal legge kabelen som vist i figur 7‐1 må det settes krav til rekkefølgen
av anleggsarbeidene. Kalk‐sementstailiseringen av kvikkleira må være utført før utgraving for ny
ledningstrase og ny E6 påbegynnes. Detaljprosjektering må skje i forbindelse med byggesak.
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Figur 7‐1: Kart som viser NTE`s forslag til omlegginga av høyspentlinja til jordkabel i ny trasé. Ny trasé er vist med
gult og det som kan demonteres er markert med kryss.
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Gjennomføring
Utbyggingsrekkefølge og trafikkavvikling i anleggsperioden
Utbyggingen kan følge samme prinsipp som reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» la opp
til: På Asphaugen kan bru for lokalveg med ny E6 under bygges først, slik at trafikken kan følge
dagens E6 og over ny lokalvegbru utenom kryssområdet.
For å bygge ny fv. 17 må eksisterende veg flyttes noe i anleggsfasen.
E6 nord for rundkjøringen med fv. 17 bygges i nytt terreng uavhengig av dagens trasé.
På grunn av dårlige grunnforhold med kvikkleire er det viktig å avklare rekkefølgen for ev.
sikringstiltak før man fastsetter rekkefølgen av selve vegutbyggingen.

8.2

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og Ytre miljøplan (YM) for byggefasen
En Ytre miljøplan (YM‐plan) skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan
disse skal ivaretas. Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøtema i
forhold til lover og forskrifter. Planen skal være både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og
en oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. Statens vegvesen sin håndbok R760 «Styring av
vegprosjekter» setter krav om at det skal utarbeides en Ytre miljøplan på alle prosjekt.
For reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» var det valgt å lage ytre miljø‐plan først i neste
planfase, ved byggeplan, og dette videreføres i dette planforslaget. Innspill på avbøtende tiltak,
spesielle miljøutfordringer og forhold som bør inngå i YM‐planen er tatt inn i tabellen nedenfor. Lista
er henta fra reguleringsplanen for «E6 Selli‐Asphaugen‐Trøa» og er ikke uttømmende.
Tabell 8‐1: Innspill til YM‐plan
Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Lokale tiltak i form av lokal skjerming og fasadetiltak må vurderes og planlegges.
Anleggsstøy må vurderes, og om nødvendig må det stilles krav.

Vibrasjoner

Antas å være lite relevant. Sprengningsarbeid vil skje i stor avstand fra bygninger.

Luftforurens‐
ning

Antas å være lite relevant. Anleggstrafikk kan gi støvbelastning for nærliggende boligbebyggelse

Forurensning
av jord og
vann

Før anleggsarbeidet starter skal det iht. forurensningsforskriftens kap. 2 gjennomføres en miljøgeologisk
grunnundersøkelse i områder hvor det er mistanke om forurensning i grunnen. Om det finnes forurenset grunn skal det
utarbeides en tiltaksplan for håndtering og disponering av forurenset masse i prosjektet. Det anbefales å søke gjenbruk
av ev. forurenset masse i vegprosjektet for å unngå bortkjøring og deponering. Forurensede masser kan f.eks. benyttes i
støyvoller om en risikovurdering viser at det ikke medfører fare for spredning. En slik tiltaksplan må være godkjent av
Steinkjer kommune som forurensningsmyndighet, før anleggsarbeider kan utføres.
Anleggsaktivitet vil medføre midlertidige massedeponier og vegetasjonsløse flater. Ved sterkt regnvær kan det gi erosjon
og økt partikkelinnhold i vassdraget. Begrensning av faren for partikkelavrenning gjøres ved god anleggsplanlegging slik
at store vegetasjonsflater ikke avdekkes samtidig, og tiltak i form av avskjærende grøfter, tildekking og lignende.
Anleggsfasen medfører alltid en viss fare for forurensning i form av oljesøl, drivstofflekkasjer, kjemikalier og lignende.
Entreprenør skal etablere eget sted for verkstedsfunksjoner og rengjøring av maskiner/parkering. Her må det etableres
system for oppsamling av søl og spylevann med innhold av olje og fett. Avløpet renses i oljeavskiller, før det ledes
sammen med det øvrige avløpet.
Iht. bestemmelse i kommunedelplanen skal det ved drifting av ny veg tilstrebes å begrense bruken av vegsalt.
I den videre detaljeringen av overvannshåndtering må det tas hensyn til trafikkrelatert forurensning. Overvannet vil
delvis renses ved infiltrering i veggrøftene. Ved overvannsnett bør det etableres sandfangskummer slik at
partikkelinnholdet begrenses.
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Tema

Problemstillinger/vurderinger

Landskaps‐
bilde

Naturlig revegetering og mellomlagret vegetasjonsmasser skal benyttes langs ny veglinje.
Mest mulig toppjord/ frøbankjord skal tas av og lagres midlertidig i lave ranker med maks høyde 2 m i anleggsbeltet eller
på egnede områder i anleggsområdet forøvrig.
Kulturpåvirket og ugrasholdig jord skal ikke deponeres og lagres i naturområder. Det skal skilles mellom myrjord og
mineraljord («skogsjord»), men ikke mellom ulike typer myr og ulike typer mineraljord ved avtaking og lagring av
masser. Det er viktig at vekstmassene behandles på en slik måte at jordstrukturen ikke ødelegges. Ved utlegging er det
viktig at massene ikke glattes og pakkes. Der anleggsbeltet og anleggsarbeidene vil berøre bekker og vassdrag, skal dette
beskrives og ivaretas nærmere i byggeplanfasen.
Ved revegetering av bergskjæringer skal type vegetasjon varieres og vurderes i forhold til sikkerheten.
For å sikre at sideterrenget raskest mulig får et «naturlig» preg, er det viktig at så lite som mulig av eksisterende
markdekke, busker og trær i anleggsbelte/ områder for deponering av vekstmasse, blir skadet. Grupper av eksisterende
vegetasjon bør om mulig bevares på berørte områder. Dette vil bidra til at områdene raskere får et «naturlig” preg. Den
eksisterende vegetasjonen vil også fungere som en frøbank.
Det skal tilstrebes god terrengforming og beplantning i den videre detaljplanleggingen.
Det tillates ikke inngrep utenfor definert anleggsbelte.

Nærmiljø og
friluftsliv

Tilgjengelighet i anleggsfasen er viktig. Det må utarbeides faseplaner som sikrer alle atkomst til egen bolig, trygge
skoleveger og trygge ruter for myke trafikanter.

Naturmiljø

Før anleggsstart skal det undersøkes om det finnes viltvoksende svartlistede/fremmede arter innenfor planområdet.
Dersom det gjøres funn, skal det lages en tiltaksplan som viser hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre spredning.

Kulturmiljø

Det er ikke spesielle forhold knyttet til kulturmiljø i denne planen. Gjennom om anleggsarbeidet kan det avdekkes
ukjente kulturminner. Arbeidet må da stanes og arkeologisk kompetanse tilkalles.

Energiforbruk

Antas å være lite relevant. Det må vurderes om det skal stilles spesielle krav til vegmateriell for å begrense energibruken
(typiske type belysning).

Materialvalg
og avfalls‐
håndtering

I byggeplanfasen må det vurdere om det skal stilles spesielle krav til materialer, f.eks. for å begrense klimagassutslipp og
vedlikeholdsbehov.

Håndtering av
masser

Ivaretas gjennom bestemmelser

Vedlegg | Andre grunnlagsdokumenter
Notat luft
Notat hydrologi
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