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1 Sammendrag 

1.1 Innledning 
Denne planen regulerer ca. 4 km. ny E6 på strekningen Selli-Asphaugen-Trøa 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.  

1.2 Bakgrunn 
Det er stor trafikk, høy tungtrafikkandel samt dårlig standard på vegen. Det er randbebyggelse med 
flere direkte avkjørsler. Gang- og sykkelveg finnes kun på deler av vegstrekningen. Det er derfor stort 
behov for å bygge ny E6 i området. 

Kommunedelplan for Asphaugen ble vedtatt 20.1.2016. Arbeid utført på kommuneplannivået med 
konsekvensutredning (KU) og i forbindelse med detaljprosjekteringen i reguleringsplanarbeidet gir 
klare indikasjoner på at ny veg vil gi en betydelig trafikksikkerhetsgevinst.  

1.3 Beskrivelse av tiltaket 
E6 planlegges med tofeltsveg med midtdeler sør for kryss med fv. 17 og tofeltsveg uten midtdeler 
nord for krysset. Hele strekningen har dimensjonerende fartsgrense 90 km/t. 

 
Figur 1-1: Oversiktstegning som viser nytt vegnett med rød farge på kartet. 

Lengst sør i planområdet, ved Selli, ligger ny E6 parallelt med dagens veg. Langs Rungstadvatnet går 
veglinja øst for vannet gjennom to store bergskjæringer. Videre går ny E6 øst for Asphaugen, mens 
dagens E6 blir liggende gjennom Asphaugen og fungere som lokalveg. 

Ved fv. 17 bygges det et nytt T-kryss, og ny E6 går herfra omtrent 1 km vest for dagens E6 før den 
møter eksisterende E6-trasé ved Trøa. 

Det er flere områder med dårlige grunnforhold, og det er funnet kvikkleire langs ny E6. Stabiliserende 
tiltak er lagt inn som en del av planen.  

1.4 Konsekvenser av planforslaget 
Bedret trafikksikkerhet oppnås for fjerntrafikk langs E6 blant annet gjennom etablering av midtdeler 
og sanering av avkjørsler samt viltgjerder. For gående og syklende blir trafikksikkerheten bedret 
gjennom avlasting av lokalvegnettet som kan benyttes for myke trafikanter.  

Miljøulemper reduseres med færre støy- og støvplagede i ny situasjon. Beboere langs 
Rungstadvatnet får en bedret situasjon uten E6 nært innpå boliger. 
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Adkomsten fra lokalvegnett på Asphaugen til ny E6 blir mer tungvint i ny situasjon på grunn av 
etablering av T-kryss. Det samme gjelder for beboere langs Rungstadvatnet som må via Egge for å 
komme sørover til Steinkjer dersom de ikke velger å kjøre nordover til nytt T-kryss på Asphaugen. 

Store bergskjæringer langs Rungstadvatnet medfører terrenginngrep som griper inn i landskapet på 
en negativ måte. 

Naturtypen Skuggudalsenget og myrområdet nord for Rungstadvatnet blir sterkt forringet av tiltaket. 

Vegen representerer en ny og større barriere mot vilt. Det legges til rette med viltundergang sør for 
Rungstadvatnet for å kompensere for dette. 

Varig beslag av dyrka jord er ca. 63 dekar på grunn av inngrep fra nytt vegsystem. 

Skytebanen sør for Asphaugen må flyttes som følge av tiltaket.  



E6 Selli–Asphaugen–Trøa multiconsult.no 
Planbeskrivelse 2 Forord 

 

416474-PLAN-RAP-05 30.6.2016 rev_03 SIDE 7/51 

2 Forord 
Forslag til detaljreguleringsplan for ny E6 Selli–Asphaugen–Trøa 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 videreføre arbeidet med detaljregulering etter at valg av vegtrasé 
er fastlagt gjennom kommunedelplan for samme område.  

Offentlige veganlegg som er detaljavklart i plan og som anlegges i henhold til veiloven er unntatt 
søknadsplikt. 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 Trønderavisa 
den 14.07.2015. 

Varsel om oppstart av reguleringsplanlegging ble sendt ut til offentlige instanser, grunneiere og 
andre berørte. 

Planforslaget består av følgende deler: 

• Plankart: Høringsutgave datert 1.2.2016, vedtatt 25.5.2016. 

• Reguleringsbestemmelser: Høringsutgave datert 1.2.2016, vedtatt 25.5.2016. 

• Planbeskrivelse: Høringsutgave datert 1.2.2016, revidert 30.06.2016. 

Reguleringsplanen med tilhørende saksdokumenter er fra 24.2.2016 utlagt på Rådhuset 
(servicetorget 1. etg), i Dampsaga kulturhus (biblioteket), og hos Holbergs Auto på Asphaugen, samt 
at annonsering av planen skjer i Trønder-Avisa på denne dato. 

Tilhørende saksdokumenter kan lastes ned fra lenkene nederst på denne siden. Planforslaget kan i 
sin helhet, med tilhørende rapporter, også hentes på Statens vegvesens nettside (www.vegvesen.no) 
under lenken «offentlige høringer». Saksdokumenter i papirformat kan også tilsendes på forespørsel 
ved å kontakte Steinkjer kommune.  

Eventuelle merknader sendes Steinkjer kommune, postboks 2530, 7729 Steinkjer, eller som e-post til 
postmottak@steinkjer.kommune.no Innen 13.4.2016. 

 

 

 

 

  

http://www.vegvesen.no/
mailto:postmottak@steinkjer.kommune.no
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3 Innledning  

3.1 Hva er en detaljregulering 
En detaljregulering består av et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.  

Detaljregulering skal følge opp og konkretisere kommunedelplanen som ble vedtatt 20.1.2016. 
Formålet med en detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor 
planavgrensningen skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen gir også nødvendig rettsgrunnlag for 
gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell ekspropriasjon av grunn. 

3.2 Bakgrunn for planarbeidet 
Kommunedelplan for Asphaugen er nylig 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 Nord-Trøndelag både for person- og næringstransport. Fv. 17 går videre til 
Namsos. Det er stor trafikk, høy tungtrafikkandel samt dårlig standard på vegen. Det er derfor stort 
behov for å utbedre strekningen. 

3.3 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. Planområdet 
strekker seg over ca. 4 km. 

 
Figur 3-1: Oversiktskart 
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Figur 3-2: Flyfoto over planområdet. Dagens E6 ligger vest for Rungstadvatnet. Fv. 17 til Namsos tar av i kryss på 
Asphaugen 

3.4 Målsettinger for planforslaget 
Målet med planforslaget er å bedre trafikksikkerheten, gi bedre framkommelighet samt å redusere 
miljøulempene på strekningen. For lokalmiljøet er det et viktig mål å redusere miljøulempene i 
områdene som ligger tett opp til dagens veg, spesielt langs Rungstadvatnet og på Asphaugen. Dette 
søkes tilfredsstilt blant annet ved å bedre trafikksikkerheten generelt for alle trafikantgrupper, og 
spesielt for myke trafikanter ved at man skiller lokaltrafikk og fjerntrafikk. 

3.5 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 referat fra oppstartsmøte er det vektlagt at bestemmelser og retningslinjer fra kommunedelplanen 
er viktig grunnlag i arbeidet med detaljreguleringen. Virkninger for bebyggelse og lokalsamfunn må 
også vurderes særskilt gjennom arbeidet med planforslaget. 

3.6 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. Kommunedelplanen ble vedtatt 
5.2.2014. 

E6 

Fv. 17 

Rungstad-
vatnet 

Asphaugen 
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Vinteren 2014 ble arbeidet med detaljregulering igangsatt. Fram til desember 2014 ble forslag til 
reguleringsplan utarbeidet 

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 i stedet for tunnel.  

I tillegg ble ny E6 lagt så langt unna myrområdet nord for Rungstadvatnet som mulig. Her er det 
dårlige grunnforhold, lav lokalstabilitet, mektige torv- og myrmasser, høy grunnvannstand samt 
vanskelige anleggstekniske forhold. Det var opprinnelig anbefalt pelet fylling gjennom myrområdet, 
og omfanget av dette økte når vegen lå lenger ut i myra. Kostnader forbundet med tiltak i området 
ble svært høye. Vegen er nå flyttet helt ut i utkanten av myrområdet slik at pelet fylling unngås. 

Fra april til september 2015 har arbeidet med nytt kostnadsoverslag og revidert kommunedelplan 
pågått. Videre ble arbeidet med detaljregulering igangsatt parallelt med at revidert kommunedelplan 
var på høring. 

Det var opprinnelig planlagt å etablere rundkjøring i krysset E6/fv.17. Dette ligger inn i tidligere 
kommunedelplan. Nye retningslinjer forutsetter at E6 skal være gjennomgående enten ved 
toplanskryss eller T-kryss. Søknad om å etablere rundkjøring i krysset E6/fv. 17 ble avvist av 
Vegdirektoratet, og det kreves løsning med T-kryss eller toplanskryss. Det er valgt å gå videre med T-
kryss fordi toplanskryss ble forkastet i konsekvensutredning for kommunedelplanen. Den gangen var 
ikke T-kryss aktuelt, og toplanskryss ble sammenlignet med rundkjøring. 

 
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 nå utarbeidet for D2. 

Det tas sikte på å sluttbehandle reguleringsplan for ny E6 innen juni 2016. 

3.7 Medvirkning 

Det er i 2015 avholdt flere møter med berørte grunneiere og næringsaktører i løpet av 
planprosessen. 

• 2. juli: Åpent folkemøte med informasjon om planprosess, revisjon av kommunedelplan for 
ny E6 og ønske om planlegging av ny trasé D2. 

• 9. juli: Møte med beboere i Aspåsvegen. 

• 24. august: Møte med beboer ved Rungstadvatnet. 

• 28. august: Møte med beboere og næringsdrivende på Asphaugen. 
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• 1. september: Møte med vilt-interesser (Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Kommunen og 
privatpersoner). 

• 11. september: Møte med Holbergs Auto. 

• 25. november: Møte med beboere i Aspåsvegen. 

Det vil også bli avholdt et informasjonsmøte (folkemøte)/åpen kontordag i forbindelse med 
høringsperioden. 

3.8 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.  

En trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse vurderes derfor i denne planbeskrivelse å omhandle 
en strategisk sammenlignende analyse av de virkninger valgt trasé vil få for vegnettets 
sikkerhetsnivå. 

I følge retningslinjer gitt til forskriften så vurderes mye av grunnlaget og analyser som kreves, 
allerede belyst både i hazid-samling og konsekvensutredningen til vedtatt kommunedelplan, samt i 
denne planbeskrivelse. 

Det som ikke er belyst er en analyse av trafikksikkerheten for valgt trasé med tilhørende løsning vist i 
forslag til reguleringsplan.  

3.8.1 Vurdering av ny trasé med tilhørende lokalvegnett 

Hele traseen, totalvurdering: Ny E6-trasé vil erstatte eksisterende E6. Beregnet trafikk på dagens E6 
etter at ny E6 er bygd er ca. 200 kjøretøy pr. døgn. All gjennomgangstrafikk forventes å velge ny E6-
trasé. En stor andel av lokalvegtrafikken forventes også å gå via ny E6.  

3.8.2 Ny veg på strekningen Selli-Asphaugen 

Dimensjoneringskrav er beskrevet i kapittel 5.3.1. Skråninger, rekkverk og sikkerhetssoner er planlagt 
i henhold til gjeldende regelverk. Det etableres ett sikkert krysningspunkt for vilt, og ut over dette 
sikres strekningen med viltgjerder i områder med høye bergskjæringer. 

3.8.3 Kryss Asphaugen 

ÅDT – telt/framskrevet (2040): 

 
Figur 3-4: Trafikkmengder i krysset E6 fv. 17. 

Dimensjoneringskrav er beskrevet i kapittel 5.3.1. Planlagte rekkverk og støyskjermer er plassert slik 
at de ikke er til hinder for siktkrav i krysset. 
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3.8.4 Ny veg på strekningen Asphaugen-Trøa 

Strekningen har ikke midtrekkverk. Skråninger, rekkverk og sikkerhetssoner er planlagt i henhold til 
gjeldende regelverk. Kommunal veg, Oksåsvegen, legges i kulvert under ny E6. Denne planlegges 
tilknyttet lokalveg (gammel E6) i nytt kryss. 

3.8.5 Gammel E6 Selli-Asphaugen 

Eksisterende E6 vil bli lokalveg når ny E6 er utbygd. I sør blir vegen tilknyttet kommunal veg over 
Egge og fram til rundkjøring på E6 ved Egge. Videre får eksisterende E6 tilknytning til fv.17 i nord med 
T-kryss. Krysset er fraviksbehandlet (15/1-2016) fordi avstanden mellom dette krysset og krysset 
E6/fv. 17 er for liten i henhold til gjeldende krav.  

3.8.6 Potensielle faremoment og mulig tiltak 

Møteulykker: Det er størst trafikkmengde på planlagt E6 sør for kryss fv. 17. Her planlegges E6 bygd 
med midtdeler. Nord for kryss fv.17 er det totalt sett lite trafikk og risikoen for møteulykker vurderes 
å være relativt lav. 

Kryssulykker: Nytt kryss er planlagt etter krav i gjeldende håndbøker og forutsettes å ivareta 
gjeldende sikkerhetskrav med tanke på sikt og andre forhold. 

3.8.7 Viltulykker 

Området rundt Rungstadvatnet er sentralt for vilttrekk, og spesielt elgtrekk. Det er i forbindelse med 
planene lagt til rette for å sikre viltkryssinger. Dette er beskrevet nærmere i kapittel 5.3.10.   

3.8.8 Ulykker med gående og syklende 

Ny E6 vil ikke tillate gående og syklende. Gammel E6 vil fungere som kombinert kjøreveg og gang- og 
sykkelveg med svært lave trafikkmengder. Det vurderes om det skal merkes opp en bredere skulder 
for gående og syklende.  

3.8.9 Oppsummering av forholdet til trafikksikkerhetsforskriften 

Arbeid utført på kommuneplannivået med konsekvensutredningen(KU) og i forbindelse med 
detaljprosjekteringen i reguleringsplanarbeidet gir klare indikasjoner på at ny veg vil gi en betydelig 
trafikksikkerhetsgevinst på strekningen. 

Følgende bør vurderes videre på byggeplannivå: 

• Plassere åpninger (bruk av midtmarkører) og belysning i midtdeler på E6 der det er 
sannsynlig at vilt krysse 

• nytt lokalvegnett (dagens E6) bør merkes opp med en bredere skulder for gående og 
syklende. 

3.9 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.9.1 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. 
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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.  

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. Dette er nærmere beskrevet under tema Naturmiljø. 

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) hvor byggeoppstart er fastsatt til 2017. 

3.9.2 Planstatus for området 

Fylkes- og fylkesdelplaner 
Regional transportplan for Midt-Norge omtaler prosjektet E6 Selli-Asphaugen-Sem. 

Fylkesplanen for Trøndelag 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 Eggelia – Selli ny fv. 286, samt tilstøtende arealer (15.12.2004) er delvis opphevet 
med denne reguleringsplanen.   

Reguleringsplan Rv 17 Asp-Dyrstad. 8.2.1995 vil delvis oppheves med denne reguleringsplanen.  

3.9.3 Andre rammer og føringer 

Bestemmelser og retningslinjer fra vedtatt kommunedelplan skal ligge til grunn for planarbeidet. 

Fra kommunedelplanen: 

2 SPESIELLE BESTEMMELSER 

2.1  Samferdselsanlegg og infrastruktur 

Det skal stilles krav om avbøtende tiltak av miljø- og landbruksmessige hensyn, se retningslinjer. 

2.2 Lokalvegløsninger  

Lokalvegløsninger for planen skal inngå i reguleringsplanen  

2.3 Ny skytebane eller kompenserende tiltak skal søkes løst i reguleringsplanen. 
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet  
Planområdet ligger like nord for Steinkjer sentrum, i Steinkjer kommune.  

 
Figur 4-1: Oversiktskart og bilder fra området (www.vegvesen.no). 

Dagens E6 ligger vest for Rungstadvatnet. Vegen ligger delvis i kanten av vannet hvor grunn-
forholdene er så dårlige at det ikke er tilrådelig å utvide E6. På vestsiden av E6 er det en 150 meter 
lang og opptil 8 meter høy bergskjæring som er til dels oppsprukket og rasfarlig, og følgelig vanskelig 
å utvide.  

 
Figur 4-2: Dagens E6 vest for Rungstadvatnet. 

 

 

http://www.vegvesen.no/
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Figur 4-3: Oversikt over planområdets utstrekning.  

4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet består i hovedsak av et variert skogbrukslandskap med innslag av jordbrukslandskap. 
Vegetasjonsbildet er sammensatt og variert, med både barskog, blandingsskog og løvskog. Noe dyrka 
mark og myrområder bryter opp skogbildet.  

På Asphaugen og videre nordover er det noe boligbebyggelse. I tillegg er det næringsvirksomhet i 
form av bilforretning/bensinstasjon på Asphaugen. 

4.3 Trafikkforhold 
Dagens E6 har dårlig geometri på minst én kilometer av strekningen. Det er randbebyggelse med 
flere direkte avkjørsler. Gang- og sykkelveg finnes kun på deler av vegstrekningen. 

Fartsgrensen er satt ned flere steder på grunn av den dårlige vegstandarden og avkjørslene. I tillegg 
varierer vegbredden fra 7-10 meter. 

Trafikktall er hentet fra NVDB (Norsk vegdatabank), og beregnet i Regional transportmodell (RTM). 

Tabell 4-1: Tabellen viser årsdøgntrafikk (ÅDT) for 2010 og framskrevet samt tungtrafikkandel i % fra NVDB og RTM*. 

E6 sør for fv. 17 ÅDT  
(fra RTM*) 

ÅDT  
(telt) 

Tungtrafikk-
andel 

(beregnet) % 

Tungtrafikk-
andel  

(telt) % 

Beregnet og telt 2010 7 803 6 400 14 17 

Framskrevet 2023 - forventet 
åpningsår 

8 833 7 244 16 - 

Framskrevet 2040   8 700  21 

E6 nord for fv. 17 ÅDT  
(fra RTM) 

ÅDT  
(fra tellinger) 

Tungtrafikk 
andel 

(beregnet) % 

Tungtrafikk 
andel (fra 

tellinger) % 
Beregnet og telt 2010 3561 2500 14 21 

Framskrevet 2040  3200  26 

* RTM er forkortelse for Regional transportmodell. Her beregnes trafikktall for et gitt år. Tallene kan avvike en 
god del fra telte tall. På mange måter er de beregnede tallene mer riktige fordi kommende vegtiltak ligger inne 
i modellen. Samtidig kan det være feilkilder i parameterne som er lagt inn som forutsetninger i modellen. 
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E6 er ei viktig kommunikasjonsåre også for myke trafikanter i dette området. Det har i mange år vært 
etterlyst en sammenhengende og trygg gang- og sykkelforbindelse langs E6 mellom Asphaugen og 
Egge (skoler og idrettsanlegg mv.). Det finnes en gang- og sykkelveg nord for Asphaugen ned til 
Oksvoll og en kort strekning ved boligene ved Rungstadvatnet. På de øvrige strekningene innenfor 
planområdet henvises myke trafikanter til å ferdes langs E6. Vegskulderen er stort sett svært smal, så 
gående og syklende må ut i vegbanen for å komme seg frem. Det er ingen fotgjengerfelt i plan, og 
kun én fotgjengerundergang finnes i planområdet. Undergangen ligger like nord for kryss E6/ fv. 17. 

Det er bussholdeplasser for både nord- og sørgående busser langs E6 ved Rungstadvatnet og på 
Asphaugen. Rutebusser, skolebusser og ekspressbuss (Namsos–Trondheim) gir god bussforbindelse 
mellom Asphaugen og Steinkjer og brukbar forbindelse vestover og nordover.  

Det er registrert fire trafikkulykker (NVDB) i siste fireårs-periode. To av disse er registrert med alvorlig 
skade. 

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. 

En høyspentlinje krysser veglinja i området ved krysset E6/fv. 17. Den følger E6 et kort stykke. 

4.5 Landskapsbilde 
Planområdet tilhører den vanligste landskapsregionen ved Trondheimsfjorden, landskapsregion 26: 
Jordbruksbygdene ved Trondheimsfjorden, underregion 26.04: Jordbruksbygder i indre Trondheims-
fjorden. Regionen preges av store jordbruksområder under marin grense med forholdvis rolige 
former og konturer. Det bølgende leirbakketerrenget deles opp av og avgrenses av skogkledte 
åsdrag. Hovedretning på landformene i regionen er fra sørvest mot nordøst. Morenejord dominerer i 
slakere skogkledte partier. De høyeste partiene har skrint jorddekke.  

Bergformasjoner rundt Rungstadvatnet og øst for Asphaugen danner de overordnede landformene i 
området. Ryggen av løsmasser på Asphaugen er en markert terrengform som deler planområdet i to 
landskapsrom; Et lukket småskala landskapsrom rundt Rungstadvatnet, og et åpent storskala 
landskapsrom mot nord. 

 
Figur 4-4: Utsikt over Rungstadvatnet fra sør i planområdet. 
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Figur 4-5: 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 4-6: 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. 

4.6 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er iht. den siste folke- og boligtellingen (fra 2001) 223 bosatte i Asphaugen krets. Innenfor 
influensområdet til dette vegprosjektet er det ca. 60 boliger. Boligene ligger spredt som 
enkeltstående bolighus og gårdsanlegg eller i mindre husklynger. De områdene med flest bosatte er 
på vestsiden av Rungstadvatnet «sentrumsområdet» på Asphaugen. Mange av beboerne opplever i 
dag nærheten til hovedvegen som problematisk mht. trafikkstøy og trafikksikkerhet. 

Samfunnshuset og bensinstasjonen er de viktigste møteplassene for de som bor i området. Frilufts-
områdene knyttet til Rungstadvatnet og Byafjellet er også fellesarenaer der beboerne i området 
møtes. Mellom Asphaugen og Rungstadvatnet ligger Egge Skytterlags anlegg.  

 
Figur 4-7: Asphaugen «sentrum» sett mot øst med skytterhuset lengst til venstre. 

Ved Rungstadvatnet er det tilrettelagt for friluftsliv med sti fra E6/rasteplassen langs vannet bort til 
en gapahuk og fiskebrygge med to båter for fritt utlån. Anlegget er universelt utformet og tilgjengelig 
for alle. Det er gratis å fiske i vannet. Tilbudene benyttes av de som bor i nærområdet og mange i 
kommunen forøvrig, men også av en rekke reisende langs E6. Vinterstid er Rungstadvatnet populært 
for skøyteaktivitet når isforholdene er egnet. 

De nærmeste skogsområdene ved boligene langs Rungstadvatnet og på Asphaugen har lokal verdi i 
forhold til lek og opphold. Byafjellet har status som regionalt friluftsområde. Hovedinnfallsporten til 
Byafjellet er fra Steinkjer skistadion sør i marka. Den vestre delen av Byafjellet som grenser mot 
planområdet er delvis bratt og lite fremkommelig. Naturområdene her har derfor begrenset verdi 
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som friluftsområde, men det er flere stier som er i bruk for å komme seg innover i marka til det 
øvrige tursti- og skiløypenettet.  

Det foregår jakt i områdene øst for Rungstadvatnet. 

Støy i dagens situasjon ble beregnet i forbindelse med KDP. Nedenfor vises en oversikt over antall 
hus i gul og rød sone.  

Tabell 4-2: Antall hus i gul og rød sone i dagens situasjon. 

Gul sone Antall bolighus Rød sone Antall bolighus 

50-60 dB 10 65-70 dB 14 

60-65 dB 17 70-75 dB 11 

SUM 27  25 

 

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

I vurderingene er det brukt trafikknomogram som gir omtrentlig utbredelse av rød og gul luftsone. 
Det er også kjørt screening med programmet Vluft samt at resultatene fra disse metodene er vurdert 
opp mot luft-rapporten nylig utarbeidet av NILU i prosjektet Ranheim–Værnes. 

Trafikknomogrammet viser at rød sone strekker seg i størrelsesorden 6 meter og gul sone 15 meter 
fra vegkant i dagens situasjon. Fire boliger ligger i gul sone i dagens situasjon. Utover dette vises det 
til notat på Statens vegvesen sine nettsider. 

4.7 Naturmangfold 
Planområdet ligger i mellomboreal vegetasjonssone. Dette er den mest typiske barskogsonen, og det 
er store skogsområder i øst og nord. Hele skogs-/myrområdet nord for Rungstadvatnet er et viktig 
beiteområde for elg.  

Både innløps- og utløpsbekkene til Rungstadvatnet har gode forhold for ørret, og er gytebekker.  

Nord og nordøst for Rungstadvatnet er det myrområder. Det er hydrologiske sammenhenger/veksel-
virkninger mellom myr og innsjøen. Det er ikke registrert spesielle naturverdier på myra, men 
myrsystemer er uansett viktige bl.a. som karbonlager, vannlagring, flomregulering og 
opplevelsesverdi (åpnere landskap).   

Gjennom egen kartlegging ble det beskrevet en ny naturtype, Skuggedalsenget. Området er definert 
som gammel barskog, utforming: gammel granskog.   

I Artskart er det vist en observasjon av småsalamander ved sørenden av Rungstadvatnet.  

Langs dagens E6 er det dyrka jord og spredt bebyggelse. Disse områdene har liten verdi for 
naturmiljøet. 

Det er registrert spredde forekomster av hagelupin langs E6 i Artskart. Langs fv. 17 er det store 
mengder hagelupin. 
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Figur 4-8: Registreringskart for naturmiljø fra konsekvensutredning i kommunedelplan. 

Sentralt i området ligger Rungstadvatnet. Det er kartlagt som en naturtype: rik kulturlandskapssjø. 
Her er det registrert en rekke andefugl, og flere rødlistede fuglearter er også observert. De fleste av 
disse må nok regnes som forbipasserende, men innsjøen er en viktig hekkebiotop for flere arter. Det 
er også et stort mangfold av øyenstikkere knyttet til Rungstadvatnet. 



E6 Selli–Asphaugen–Trøa multiconsult.no 
Planbeskrivelse 4 Beskrivelse av planområdet 

 

416474-PLAN-RAP-05 30.6.2016 rev_03 SIDE 21/51 

 

 
Figur 4-9: Innløpsbekk (Nesja) til venstre og utløpsbekk (Selesbekken) til høyre. Begge har gode gytemuligheter for ørret. 
Det ble også observert småfisk i disse bekkene under befaring. 

Kartet nedenfor viser områder hvor det er registrert vilt i influensområdet. Flere av disse områdene 
ligger i konflikt med planlagt ny vegtrasé. I området sør for Rungstadvatnet er det registrert spesielt 
mange viltpåkjørsler. 

 
Figur 4-10: Område med registrerte viltpassasjer. Opplysning er samlet fra Steinkjer kommune og privatpersoner. 

4.8 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er funnet et gravfelt nord for gården Asp. 

Gårdsbygningene på Asp danner et tradisjonelt tun og vegen går gjennom tunet, noe som er typisk 
for gamle gårdsbruk i Trøndelag. 

På toppen av Skansåsen på utmarka til gården Svenning ligger et kulturmiljø bestående av en bygde-
borg ca. 1 km sørøst for Asphaugen. Bygdeborgen ligger på grensen mellom Egge og Kvam sogn, og 
det ble gjennomført arkeologiske undersøkelser av borgen i 1998. Kullprøvene som ble tatt, daterer 
borgen til yngre romertid (270-440 e. Kr.) og middelalder (1285-1400 e. Kr.). Bygdeborgen ble brukt 
som utkikkspost for å varsle gårdene i omegn for angrep. 

Nordvest for gården Rungstad er det funnet to gravhauger og gravrøys som er datert til jernalderen. 
Plasseringen av gravhaugene er slik at de ligger med utsikt over Rungstadvatnet. Det er også gjort en 
rekke løsfunn på gården, blant annet økser og sverd, alle datert til yngre jernalder.  

Kulturmiljø Asphaugen samfunnshus ligger i Asphaugen sentrum og består av en gammel 
skolebygning. 
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Under høring av planen er det kommet innspill fra kulturminnemyndigheten om to kulturminner som 
skal merkes i plankart med krav om utgraving. Dette er vedtatt og lagt inn i revidert plankart. 
Kulturminnene er id 219710 og 219711, og er merket #7 og #8 på plankartet. 

4.9 Naturressurser 
På dyrket jord innenfor planområdet drives det gras- og kornproduksjon. En del dårligere arealer er 
tatt ut av produksjon, og i ferd med å gro igjen. På gården Svenning produseres jordbær.  

I markslagsdataene som er innhentet ligger det informasjon om dyrkbar jord. I planområdet er 
skogen rett sør for Rungstadvatnet, området mellom Rungstadvatnet og Asphaugen (øst for E6) og 
de store flate arealene med høgbonitetsskog ved kryss med fv. 17 og ved parsellslutt markert som 
lettbrukt dyrkbar jord.  

Øst for Rungstadvatnet og E6 er det store skogsområder med produktiv granskog. Dette eies av 
gårdene i området. Ut over dette er det ingen utmarksressurser, men all annen skog er potensiell 
vedskog.  

4.10 Grunnforhold og ingeniørgeologi 

4.10.1 Grunnforhold 

 
Figur 4-11: 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.  

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. Langs veglinja er det planlagt høye fyllinger med fyllingshøyde 
inntil 10 m over terreng. Pga anleggs-, stabilitets- og setningsmessige forhold, må det utføres tiltak 
på deler av strekningen for å sikre gjennomførbarheten av vegen. 
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4.10.2 Ingeniørgeologi 

Tiltaket vil medføre etablering av to ensidige og to tosidige bergskjæringer. Største prosjekterte 
skjæringshøyde er 35 m.  

Ingeniørgeologisk rapport beskriver geologiske forhold og inneholder vurderinger for planlagte 
bergskjæringer, samt anslått omfang av nødvendig bergsikring. Rapporten inneholder også en 
vurdering av risiko for skred og steinsprang fra dalsiden øst for prosjektert E6, samt behov for 
risikoreduserende tiltak. 

Det er identifisert en rekke sprekkesett i tillegg til sporadiske sprekker som medfører behov for 
betydelig boltesikring. Det er ikke observert svakhetssoner eller andre strukturer som ligger til hinder 
for etablering av høye bergskjæringer. Slike strukturer kan likevel avdekkes underveis i 
anleggsarbeidet, og kontinuerlig ingeniørgeologisk oppfølging er nødvendig under etablering av 
bergskjæringene. 

Alle bergskjæringer anbefales utformet med helning 10:1. Ved store skjæringshøyder (over 10 m) 
etableres fjellhylle med bredde minimum 5 m for hver 10. høydemeter.  

Det er påvist kvikkleire mindre enn 80 m fra alle de fire bergskjæringene. Ved en av disse er kvikkleire 
i direkte kontakt med deler av prosjektert skjæring. 

Sannsynligheten for at det skal forekomme snø-, jord- eller flomskred med konsekvens for 
prosjektert veg vurderes som meget liten, og risikoreduserende tiltak vurderes ikke nødvendig. 
Sannsynligheten for steinsprang med konsekvens for prosjektert veg anses som høy langs en 
strekning på omkring 300 m. Langs denne strekningen vil tiltak i form av rensk, bolting, 
steintrangnett, fangfjerde og restriksjoner på hogst være nødvendig. 

4.11 Forurenset grunn 
Forurensninger knyttet til dagens situasjon vil i hovedsak være begrenset til trafikkrelaterte 
forurensinger som partikkelavrenning, støv og salting av veg. I tillegg er det kartlagt forurensning på 
skytebanen.  

Rungstadvatnet inngår i vannområde Inn-Trøndelag. Gjennom klassifiseringsarbeidet som er gjort i 
forbindelse med implementeringen av vanndirektivet blir den økologiske tilstanden i vannet vurdert 
som svært god. Vannet er imidlertid registrert å være påvirket av diffuse kilder til forurensning i stor 
grad.   

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. Det er utført miljøgeologiske 
undersøkelser på skytebanen på Asphaugen med adresse Kvamsvegen 775, gnr/bnr 211/34 i 
Steinkjer kommune. Undersøkelsen har avdekket at torven i området mellom standplass og skytevoll 
ved 100 m, samt området bak nevnte skytevoll, er forurenset. Forurensningen er ikke avgrenset i 
dybden, men antas å være bundet til de øverste 20 – 30 cm av torvlaget. Arealmessig utstrekning er 
ikke avgrenset.  

Funnene i tiltaksområdet for ny E6 medfører håndtering av forurenset masse i forbindelse med 
tiltaket. Iht. Forurensningsforskriftens kapittel 2 er det krav om utarbeidelse av en tiltaksplan som 
beskriver løsninger for håndtering og disponering av forurenset masse.  En slik tiltaksplan må være 
godkjent av Steinkjer kommune som forurensningsmyndighet, før anleggsarbeider kan utføres. 
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5 Beskrivelse av forslag til detaljregulering 

5.1 Planlagt arealbruk 
Planområdet er på totalt ca. 652 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)   

- Boligbebyggelse (1110)   B1, B2, B3, B4 
- Næringsbebyggelse (1300)  BN1, BN2 
- Vann- og avløpsanlegg (1540)   o_BVA1, o_BVA2 
- Telekommunikasjonsanlegg (1570)   BTK 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)  

- Kjøreveg (2011)   o_SKV1, o_SKV2, SKV3, SKV4, SKV5 SKV6, SKV7, o_SKV8, o_SKV9, SKV10, SKV11, 
o_SKV12 

- Gang- og sykkelveg (2015)   o_SGS1, o_SGS2, o_SGS3 
- Annen veggrunn – tekniske anlegg (2016)   o_SVT1, o_SVT2, o_SVT3 
- Annen veggrunn – grøntareal (2019)   o_SVG, SVG 
- 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 

- Skogbruk (5112)   LSK 
Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6) 

- Naturområde i sjø og vassdrag (6610)   o_VNV1, VNV1, o_VNV2, VNV2 
Hensynssoner (PBL § 12-6)    

- Frisikt (H140) 
- Ras- og skredfare (H310_1, H310_2 H310_3, H310_4, H310_5 og H310_6) 
- Høyspenningsanlegg (H370) 
 

Område med bestemmelser (PBL § 12-7) 

- Anlegg- og riggområde (#1-6) 

5.2 Nærmere beskrivelse av planstrekningen  

 
Figur 5-1: Oversiktstegning over nytt vegsystem. 
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Sør i planområdet kobles eksisterende lokalveg inn på avkjøringsrampe fra E6 i sørgående retning og 
undergang under E6. Lokalvegen ligger øst for E6. Øst for E6 i samme område planlegges en 
kontrollplass. 

Lokalvegen forlenges nordover etter avkjøring til Sneve, og ligger parallelt med ny E6. Den kobles 
mot eksisterende E6-trasé like sør for Rungstadvatnet.  

I samme område legges ny E6 i bru over skogsbilveg, bekk og viltpassasje. Videre nordover følger ny 
E6 østsiden av Rungstadvatnet gjennom to store bergskjæringer.  

Nord for vannet er vegen trukket lenger mot øst for å unngå myrområde i størst mulig grad.  

E6 ligger øst for bensinstasjonen og forretningen på Asphaugen, og krysser dagens E6-trasé omtrent 
ved dagens kryss. Her etableres et T-kryss med fv. 17.  

Lokalvegen legges i bru over E6 på Asphaugen. Gående og syklende benytter kjørearealet fordi det 
vurderes til å være trafikksikkert på grunn av lave trafikkmengder. Kobling mellom lokalveg og fv. 17 
skjer via T-kryss. 

Videre nordover går ny E6 gjennom nytt terreng vest for dagens veg i omtrent 1 km. Dagens veg er 
planlagt som lokalveg og veg for gående og syklende. 

Oksåsvegen legges i kulvert under E6 av trafikksikkerhetshensyn. 

Lengst nord i planområdet etableres en kontrollplass i sørgående retning. 

Tiltak for å ivareta landskap, støy og vilt er nærmere beskrevet nedenfor. 

5.3 Tekniske forutsetninger 

5.3.1 Kjøreveger  

Statens vegvesen, håndbok N100 «Veg- og gateutforming», skal legges til grunn for utforming av 
vegen. 

E6 sør for kryss med fv. 17: Det planlegges H5-standard ut fra en ÅDT mellom 6000 og 12000. 
Dimensjonerende fartsgrense er 90 km/t. Det etableres midtdeler. 

 
Figur 5-2: Tverrprofil for H5. 

E6 nord for kryss med fv. 17: Det planlegges H3-standard ut fra en ÅDT større enn 4000. 
Dimensjonerende fartsgrense er 90 km/t.  

 

Figur 5-3: Tverrprofil for H3. 

Fv. 17: Det planlegges H4-standard med dimensjonerende fartsgrense 80 km/t.  
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Figur 5-4: Tverrprofil for H4. 

Lokalvegene planlegges med Sa3-standard utenfor Asphaugen. Standarden har to felt og 
dimensjonerende fartsgrense 80 km/t.  

Ved Asphaugen brukes Sa1, men samme tverrprofil som Sa3. Her er fartsgrensen 50 km/t. 

Eksisterende E6 tas i bruk til lokalveg der forholdene ligger til rette for det.  

Sør for Rungstadvatnet er det planlagt en driftsveg under E6 slik at gårdene Sneve og Rungstad får 
tilgang til skogs- og landbruksområder uten å måtte krysse annen landbruksjord.  

Like sør for Asphaugen legges eksisterende driftsveg i kulvert. 

Nord for kryss med fv. 17 er det planlagt en kulvert for Oksåsvegen. Planskilt kryssing av avkjørselen 
er vurdert med tanke på trafikksikkerhet.   

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. 

5.3.2 Gang- og sykkelveger 

Det vil bli lave trafikkmengder på lokalvegen i ny situasjon. Det meste av trafikken overflyttes til ny 
E6. Gående og syklende kan dele vegarealet med kjørende langs lokalvegnettet.  

Lengst nord i planområdet etableres gang- og sykkelveg i dagens E6-trasé som en forbindelse mellom 
E6 og lokalveg. 

5.3.3 Andre tekniske forutsetninger 

Bruer 
E6 legges i en kort bru like sør for Rungstadvatnet.  

 
Figur 5-5: Kombinert driftsveg og undergang for vilt samt omlegging av bekk. E6 legges i bru.  

Brua er ca.30 meter lang og skal utformes i betong. 

Lokalvegen legges i bru over E6 ved Asphaugen.  
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Figur 5-6: Prinsippsnitt gjennom bru over E6 på Asphaugen. 

Brua er ca. 70 meter og utformes i betong. 

Det er utarbeidet teknisk forprosjekt for bruene. Dette er vedlegg til reguleringsplanen. 

Kollektiv  
Alle bussholdeplasser langs lokalvegsystemet opprettholdes som i dag. Det er også lagt inn en 
snuplass for buss lengst nord, i enden av lokalvegen. 

Kontrollplass 
Statens vegvesen har behov for kontrollplasser på vegnettet. Planen legger til rette for kontrollplass i 
nordgående retning helt sør i planområdet, samt i sørgående retning helt nord i planområdet (nord 
for krysset med fv. 17). 

Trafikksikkerhetsrevisjon 
Det ble utført en trafikksikkerhetsrevisjon for alternativ A3 (se Figur 3-3) da dette var aktuelt for 
regulering. Alternativ D2 skiller seg fra A3 ved at vegen ligger i bergskjæring flere steder, og vegen 
går utenfor Asphaugen sentrum. I tillegg er det lagt inn bru i forbindelse med driftsveg/viltundergang 
i alternativ D2. Det vil bli utført en ny trafikksikkerhetsrevisjon, og eventuelle innspill til endringer tas 
inn som en del av justeringer av planforslaget i høringsperioden.  

5.3.4 Fravik fra vegnormalen 

Det er søkt fravik for avstand mellom T-kryss E6/fv.17 og nytt kryss for lokalveg som kobles inn på fv. 
17. Krav til avstand er 1000 meter, mens planlagt avstand er 150 meter.  

5.3.5 Landskapstilpasninger og prinsipper 

For at intensjonene på reguleringsplannivå skal videreføres til byggeplan, er det i det følgende 
utarbeidet noen prinsippløsninger for ulike forhold knyttet til terrengbehandling og 
landskapstilpasning. 

5.3.6 Terrengforming og bergskjæringer 

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 skråninger på 1:4 på grunn av stabilitetshensyn, av 
hensyn til landskapstilpasning, massedeponering eller for å unngå bruk av rekkverk. Der vegen ligger 
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inntil jordbruksareal skal skråningene være 1:8 der det lar seg gjøre, slik at det gir mulighet til å 
gjenskape mest mulig dyrka mark. Avslutning av voller og støyskjermer må detaljplanlegges på 
byggeplannivå. Det er viktig at voller føres ned og får en naturlig avslutning mot eksisterende 
terreng.  

Vegen går gjennom store bergskjæringer på strekningen ved Rungstadvatnet og sør for denne. Det er 
ønskelig å skape gode forskjæringer ved innganger til de høye bergskjæringene slik at det visuelle 
uttrykket gir best mulig tilpasning til eksisterende landskap. Utforming må også sees i sammenheng 
med bergets beskaffenhet og kvalitet med hensyn til sprekker og retninger på disse. Høye 
bergskjæringer skal utformes slik at de brytes opp med hyller og eventuelt revegeteres for å gi et 
grønnere og mykere preg. For å ivareta både det estetiske med hensyn til kjøreopplevelse og 
fjernvirkning, samt geologiske utfordringer bør det etableres skjæringer med helninger 10:1 avbrutt 
av flate hyller på 5 m.  

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 5-7: Prinsippsnitt som viser utslaking av terreng for jordbruksareal på bakside av støyvoll. 

 

 
Figur 5-8: Prinsippsnitt som viser jordskjæring ved Asphaugen.  
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Figur 5-9: Prinsippsnitt gjennom profil 300 som viser bergskjæring med hyller. Høye bergskjæringer bør utformes slik at 
de brytes opp med hyller og revegeteres for å gi et grønnere og mykere preg.  

Terrengforming ved bruer og kulverter 
Det må etableres mur ved bru på Asphaugen for å ta opp vegfyllinger slik at skråningen ikke skal bli 
for bratt. Muren er regulert og vist på plankart som 8 meter over E6. Her kan det være et alternativ å 
bygge to murer med skråning i mellom. Det reguleres tilstrekkelig store nok arealer til «annen 
veggrunn» både ved bruer og kulverter, slik at en i byggeplanfasen har tilstrekkelige arealer til en god 
utforming og tilpasning av denne type konstruksjoner til omkringliggende terreng.  

 
Figur 5-10: Prinsippsnitt rett nord for bru ved Asphaugen som viser alternativ med 2 murer (i naturstein) som tar opp 
terrenget mellom E6 og lokalveg. 

 

 
Figur 5-11: Prinsippsnitt rett nord for bru ved Asphaugen som viser alternativ med torvmur på ca. 8 m som tar opp 
terrenget mellom E6 og lokalveg. 
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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. Det skal legges opp til naturlig 
revegetering der dette er hensiktsmessig. Målet er at arealene skal få en vegetasjonsdekning og 
vegetasjonssammensetning som gjør at veganlegget inngår som en naturlig del av landskapet. 

De nærmeste meterne langs vegen, opp til topp voll/ støyskjerm og ved bruer og kulverter, etableres 
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 T-kryss bør sidearealer få en mer parkmessig oppbygging med 
trær, busker og områder med masseplanting. Nærmere utforming må bearbeides i byggeplanfasen. 
Forslag til overordnet vegetasjonsetablering i dette området er nærmere vist på vedlegg 
Situasjonsplan og i Figur 5-15. 

5.3.8 Kryssing og berøring av bekker  

Flere steder langs veglinjen er det små bekker og grøfter med åpen vannføring. Bekkene må legges i 
ny trasé langs E6 og stikkrenner må etableres under ny veg. Ved bru K101 (sør for Rungstadvatnet) er 
Selesbekken lagt i åpen renne i kulvert sammen med viltundergangen, se Figur 5-5. Nord for 
Asphaugen krysser Svenningsbekken i ny stikkrenne under E6. Vannføring langs veglinja skal i størst 
mulig grad etableres som åpen grøft og mest mulig lik dagens situasjon. Naturlig revegetering av 
mellomlagrede vegetasjonsmasser skal benyttes langs vassdragene.  

 

 
Figur 5-12: Prinsippsnitt gjennom profil 570 som viser omlegging av eksisterende bekk med nyetablering av vegetasjon. 
Sett i retning nord. 

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 lite dominerende støyskjerming.  Skjermingstiltakene må ha en naturlig 
forankring i landskapet.  

Langs store deler av strekningen er det behov for støyskjerming for å tilfredsstille grenseverdiene i 
støyforskriften.  
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Fra sør beholdes eksisterende voll mellom dagens E6 og ny lokalveg fram til ny E6 starter. Det 
etableres ny skjerm på topp voll for å redusere støynivået ved boliger. Topp høyde voll/skjerm er 3 
meter. Utstrekning er vist på plankart. 

I skogs- og jordbruksområder der naturlig terrengbearbeiding ikke er tilstrekkelig som støyskjerming, 
bør det benyttes kunstig oppbygde støyvoller som skjermingstiltak. Det er viktig at både helning og 
vegetasjon på «naturlige støyvoller» harmoniserer med sideterrenget. 

Eksempel på utforming av voll med skjerm er vist på bildet nedenfor. 

 
Figur 5-13: Eksempel med dagens skjerm langs E6 ved. Selli. 

Materialvalg og utforming av skjerm er beskrevet nedenfor der områdeskjermer langs E6 er omtalt.  

Fra profil 300 og fram til bru i profil 600 er det en liten voll, men denne er først og fremst lagt inn for 
å hindre blending mellom E6 og lokalveg, og har liten effekt for å dempe vegtrafikkstøy. 

Fra bru i profil 600 og fram til bergskjæring starter i ca. profil 900 etableres områdeskjerm på 
vestsiden av vegen. Høyde på skjermen vil her bli ca. 2,5 meter over vegens planum. 

Områdeskjermene skal gis en enkel utforming og en mørk, nøytral farge i skogs- og 
jordbrukslandskap. Ved valg av løsning må det legges stor vekt på å redusere behovet for framtidig 
vedlikehold.   

Alle skjermer skal bygges i trykkimpregnert virke eller annet vedlikeholdsvennlig materiale i henhold 
til SVV håndbok N200 Vegbygging. 

Ved bebyggelsen på Asphaugen må det etableres tosidig støyskjerm fra ca. profil 2550 og fram til T-
kryss. Høyden på skjermen vil variere fra 3 til 3,5 meter. Her bør det være treskjermer som tilpasses 
omgivelsene slik at de kan ha en lysere farge (gråtoner). Treskjermer med transparente felt benyttes 
ved bebyggelsen for å gi lys og utsikt. Alle skjermer bør avsluttes bevisst med støtte i terreng og/ 
eller grupper av vegetasjon. 
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Figur 5-14: tv: Eksempel med dagens støyskjerm på voll ved Asphaugen. Th: Eksempel med områdeskjerm langs vegen 
fra Liahagen i Asker og Sørkedalsveien i Oslo. Foto: Fra Eksempelsamlinger av støyskjermer fra SVV. 

Det reguleres også inn støyskjerm med høyde ca. 2 meter langs lokalveg på vestsiden av E6 ved 
krysset. Skjermen langs lokalveg vil bidra til at støynivået for flere hus vest på Asphaugen får et 
samlet støynivå under grenseverdier, og dermed unngås lokale tiltak på disse boligene. 

 
Figur 5-15: Utsnitt av situasjonsplan. Støyskjerm vises med stiplet linje langs E6 og lokalveg. Tegningen følger planen som 
eget vedlegg.  

Nord for T-krysset på Asphaugen må det etableres en 3 meter høy voll på østsiden fram til 
Oksåsvegen. 

Støytiltakenes utstrekning, plassering og høyde framgår av plankart. 
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Figur 5-16: 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 tilstrekkelig innendørs skjerming av bebyggelse ved bruk 
av støyvoller, treskjermer eller kombinasjon av disse, kan det være aktuelt med fasadetiltak som 
utskifting av vinduer, ventiler og tilleggsisolering. Skjerming av en uteplass skal også inngå ved lokale 
tiltak. Aktuelle tiltak skal 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 planprosessen. 

Ny E6 legges på bru like sør for Rungstadvatnet (profil 600). Bru er dimensjonert iht. Statens 
vegvesens krav til lysåpning for vilt, og sikrer trygg passering for vilt uten å komme i konflikt med 
trafikken.  

 
Figur 5-17: Bru for viltundergang og skogsbilveg samt omlegging av Selesbekken. 

Det er vurdert om vilt kunne krysse over støyvoll ved lokalveg helt sør i planområdet, sør for den 
planlagte brua. Her er det en skjerm på toppen av støyvoll med total høyde 3 meter. Det er vurdert å 
fjerne skjermen slik at vilt kan passere over vollen som har en akseptabel helning. Dette vil medføre 
at boliger kommer innenfor rød støysone. Alternativet er å bygge vollen høyere til samme nivå, noe 
som krever en bredde opp mot 8 meter. Dette vil kreve at lokalveg må flyttes lenger vest og komme 
inn på eiendommene her. Det er kvikkleire i området, og flytting av lokalvegen kan bli et kostbart 
tiltak. 

En samlet vurdering av området sør for brua har resultert i forslag om viltgjerder der det ikke er 
skjerm slik at viltet ledes til den planlagte undergangen. Dette er positivt for trafikksikkerheten. Det 
er regulert inn areal til dette, men det må vurderes nærmere på byggeplan om det er behov for 
viltgjerde på begge sider av vegen. 

Det må også etableres viltgjerder der det ikke er støyskjerm langs de høye bergskjæringene på begge 
sider for å hindre at mennesker og dyr skal falle ned og skades eller skape farlige situasjoner. Gjerdet 
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føres fra starten av planområdet fram til nordenden av den nordligste skjæringa, i profil 1850. 
Viltgjerder skal være flettverksgjerde med høyde 2,5 m over terreng. Det er ønskelig med vanlig grå 
farge. 

Viltet skal kunne passere over vegen i plan i området fra profil 1850 og fram til boliger ved 
Asphaugen. Det er ikke ideelle forhold i området. På grunn av kulvert for skogsbilveg er det krav om 
rekkverk, og et lengre område av vegen har derfor rekkverk på minst én side. Ved å lage åpning i 
midtdeler bedres forholdene noe. Elgen kommer seg over rekkverk, men det kan virke som en 
avvisende effekt.  

Langs tosidig vegskjæring ved Asphaugen etableres et sikkerhetsgjerde for beboere på østsiden av 
vegen. Gjerdet er ca. 1,2 meter høyt. 

Nord for kryss med fv. 17 kan viltet krysse E6 hvor som helst. Det planlegges en støyvoll i dette 
området, men skråningen er 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 kan tillate det.  

5.3.12 Deponi- og riggområder  

Rigg- og deponiområder er planlagt på områder som kan være godt egnet til den type virksomhet 
langs veglinja. Planforslaget viser riggområder, permanente deponiområder for løsmasser og 
midlertidige deponiområder i rigg- og anleggsområder.  

Mengdeberegningen for denne parsellen viser et overskudd av løsmasser (myr, jord, sand, silt m.m.) 
på ca. 250 000 m3 og et overskudd av bergmasser på ca. 170 000 m3. Dette medfører at det er et 
stort behov for permanente og midlertidige deponiområder i nær tilknytning til veglinja. I 
reguleringsplanen er det derfor lagt inn permanente deponiområder for denne typen masser. 
Bestemmelsene sier noe om type masser som det er lov å lagre.  

Totalt er det satt av ca. 33 dekar innenfor planområdet. Det er ikke funnet tilstrekkelig med arealer 
til å dekke det totale behovet. 

Statens vegvesen har dialog med grunneiere og vil vurdere alternative deponiområder utenfor 
planområdet. 

Overskuddsmassen fra bergskjæringer er en ressurs. Dersom det er vanskelig å flytte og/eller 
mellomlagre denne til andre prosjekter i nærheten, er det en mulighet å benytte massene i 
forbindelse med bygging av omlagte skogsbilveger som grunneiere vil ha behov for. 

Matjord 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 fortsatt via eksisterende privat veg, og det må etableres en ny kort veg 
inn til selve pumpestasjonen. 

Pumpestasjon ved Oksåsvegen sikres adkomst gjennom denne reguleringsplanen. 
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5.3.14 TS-revisjon 

Det er utført en TS-revisjon (trafikksikkerhetsrevisjon) hvor foreløpig teknisk plan som forelå medio 
desember 2015 ble benyttet som grunnlag. Av de feil og merknader som påpekes i revisjonen er flere 
allerede utbedret med det planforslaget som nå legges ut på høring. De forhold som påpekes utover 
det som allerede er rettet opp vil gjennomgås i forbindelse med oppretting og endring av planen 
etter høringsperioden.  

5.3.15 Geotekniske tiltak 

Det henvises til datarapport og vurderingsrapport for geoteknikk. 

For ny E6, veglinje 16000, på strekninger mellom ca. PR. 700 og 910, 1810 og 2100 samt 2350 og 
2420, er det pga lav lokalstabilitet for vegfyllingen behov for grunnforsterkning av leira. Det vurderes 
at den mest aktuelle metoden for stabilisering av grunnen er kalksementstabilisering. I tillegg må det 
påregnes masseutskifting av torv- og myrmasser.  

Mellom ca. PR. 3650 og 3750 veglinje 16000 og ca. PR. 600 og 750 for veglinje 20100 er det pga 
stabilitets- og setningshensyn behov for lette fyllmasser i vegfyllingen.  

Pga lav beregningsmessig sikkerhet i forbindelse med etablering av ny E6 og lokalveg 12600 nord for 
Asphaugen, tilrås å etablere en motfylling i foten på vegfyllingen vest for lokalvegen. 

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 
setningsberegningene er det lagt til grunn at bruk av lette fyllmasser pga. stabilitetshensyn blir utført 
som foreslått. 
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6 Virkninger / konsekvenser av planforslaget 

6.1 Framkommelighet 
Ny E6 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. 

6.2 Samfunnsmessige forhold  

6.2.1 Tilgjengelighet til nytt vegnett  

For beboere langs Rungstadvatnet vil ny E6 gjøre det mer tungvint å kjøre sørover mot Steinkjer. De 
må enten kjøre nord til T-krysset med fv. 17 for deretter å kjøre E6 sørover, eller benytte lokalveg og 
kjøre via Egge for å komme til Steinkjer. 

Nytt T-kryss E6/fv.17 medfører også at det blir mer tungvint for beboere øst for E6 å komme seg 
sørover eller nordover langs ny E6. De må via lokalvegbru over ny E6 og til nytt T-kryss via fv. 17. 

Det er i planprosessen stilt spørsmål om å etablere av- og påkjøringsrampe til ny E6 for trafikk fra 
Asphaugen for å unngå økt trafikk over Eggeområdet. Etter at ny E6 er utbygd, er årlig døgntrafikk i 
2040 beregnet til 200 for eksisterende E6. Det er vurdert at ulempen med trafikk via Eggeområde, vil 
være så liten at behovet for påkjøringsrampe ikke er tilstede. Dette har sammenheng med at 
etablering av rampe ikke vil redusere trafikken på lokalvegen sørover i vesentlig grad. 

6.3 Avlastet veg og forslag til omklassifisering 
Eksisterende E6 vil etter utbygging av ny trasé, bli en arm av ny E6. Eksisterende E6 vil være 
forbeholdt lokaltrafikk, og vil bli tilbudet til gående og syklende. Det påregnes ingen vesentlige store 
tiltak langs dagens E6 forbi Rungstadvatnet eller nord for T-kryss ved Asphaugen. 

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 

Ett bygg ved Holbergs Auto må rives på grunn av ny veg. I tillegg vil ny veg medføre flytting av 
pumpestasjon på Asphaugen. Det er ingen boliger som må rives eller innløses i planforslaget. 

6.4.2 Avkjørsler og andre naboforhold 

Det er inntegnet en del avkjørselspiler på plankartene. Enkelte avkjørsler er endret noe for å tilpasse 
disse best mulig til ny lokalveg.  

6.5 Byggegrenser 
Byggegrensen langs E6 er 50 meter fra midtlinje på begge sider av vegen. For lokalveg er 
byggegrense 15 meter, og fra privat veg er det lagt inn 8 meter på plankartet.  
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6.6 Gang- og sykkeltrafikk 
Forholdene for gående og syklende vil bedres gjennom tiltaket. I dag er de henvist til kjøreareal for 
E6 med stor trafikk. Med ny plan vil de kunne benytte lokalveg med svært lite biltrafikk. Det vil bli en 
stor forbedring for gående og syklende, noe som bygger opp under målene for planen. 

6.7 Kollektivtrafikk  
Kollektivtrafikken vil benytte lokalvegsystemet. Dagens holdeplasser endres ikke. Det etableres 
snuplass på lokalveg lengst nord ved Svenningsvegen. Her må bussen kjøre en ekstra omveg 
sammenlignet med i dag. Omvegen vil ta omtrent 1–2 minutter ekstra tid. 

6.8 Landskapsbilde 
Utbedring og omlegging av E6 på den aktuelle strekningen mellom Selli og Asp innebærer til dels 
store landskapsinngrep med bl.a. store bergskjæringer. Det er et mål å få utarbeidet en 
reguleringsplan som på en best mulig måte skal redusere de negative landskapskonsekvensene.  

Ny veg forbi Rungstadvatnet og sørover har store skjæringer som vil bli synlige fra andre siden av 
vannet. Skjæringer må dempes ved å anlegge hyller med lett vegetasjon som kan dempe 
fjernvirkningen av tiltaket. Nærmere vurdering av hvordan man kan kombinere å få opp noe 
vegetasjon i hyllene i forhold til ras og sikkerhet må sees på i byggeplanfasen. 

Flere 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. Spesielt blir Selesbekken sør for 
Rungstadvatnet berørt siden den flere steder ligger svært nær og under ny trasé for E6.  

Langs store deler av ny E6 må det etableres støyskjermer på opptil 3 m. Disse vil forringe utsikten fra 
vegen til omgivelsene og skape en visuell barriere for de nærmeste omgivelsene.  

 
Figur 6-1: Prinsippsnitt som viser tosidig bergskjæring rett øst for Rungstadvatnet (sett mot nord). 

6.9 Nærmiljø og friluftsliv 
Den viktigste positive konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv er at eksisterende vegtrasé endrer 
status til lokalveg. «Gammel-E6» vil bli en lite trafikkert veg som kan benyttes av gående og syklende.  

Boliger langs Rungstadvatnet, som i dag er svært negativt belastet på grunn av dagens veg, vil få en 
mye bedre situasjon med tanke på støy, luftforurensning, trafikksikkerhet og opplevelsen av vegen 
som en barriere. 
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For friluftslivsinteressene er det i tillegg generelt positivt at hovedvegen legges unna vannet. 
Tilgjengeligheten til Rungstadvatnet og dagens rasteplass blir dårligere for kjørende langs E6. Det er i 
tidlig planfase vurdert mulige alternativer til ny rasteplass. På grunn av dårlige grunnforhold rundt 
vannet er det ikke funnet noe området som er egnet. 

Over Asphaugen vil E6 fysisk sett bli en større barriere enn i dag på grunn av bredere tverrsnitt på 
vegen med midtdeler. Med dagens trafikkmengder som i seg selv representerer en barriere, vil ny 
situasjon likevel bli bedre fordi ny E6 ligger senket ned i terrenget og lokalveg krysser over i bru. 
Totalt sett bidrar tiltaket til mindre støy, større trafikksikkerhet og vegen blir mindre synlig. Alt dette 
er positivt for lokalmiljøet samlet sett. 

Siden vegen flyttes østover vil beboere øst på Asphaugen bli mer berørt enn beboere i vest. Disse vil 
derfor oppleve inngrepet mer negativt til tross for at flere boliger får en bedring med hensyn på støy 
og luft totalt sett. 

Skytebanen sør for Rungstadvatnet må legges ned. Det vil bli inngått en avtale mellom Statens 
vegvesen og eiere av skytebanen for kompenserende tiltak. 

6.10 Naturmangfold 

6.10.1 Verneområder 

Det er ingen vernede områder i eller i nærheten av planområdet.  

6.10.2 Naturtyper og arter 

Nord for bergskjæringene går ny veg rett gjennom den nyregistrerte naturtypen Skuggedalsenget. 
Det er en gammel granskog. Noe av naturtypen vil bestå, men store terrenginngrep og avvirkning av 
skog vil trolig medføre at naturverdiene knyttet til denne blir sterkt forringet. Det er stor fare for at 
gubbeskjegg og eventuelle andre rødlisteart(er) som er knyttet til naturtypen vil gå ut. 
Rungstadvatnet er også en naturtype, men vannet berøres ikke direkte. Dyrelivet kan bli forstyrret, 
se avsnitt 6.10.4. 

6.10.3 Vannmiljø 

Utløpsbekken fra Rungstadvatnet krysses av ny E6 to ganger (ca. profil 150 og 620). Krysning i profil 
150 er skrå, noe som gir lang kulvertlengde. Fallet er lite, og fiskevandring vil fortsatt være mulig i 
bekken. Ved ca. profil 600 går bekken under ny bru som anlegges for E6. 

Den lille sidebekken Steinsengbekken legges i kulvert under ny E6 i profil 20. Ny kryssing blir 
tilsvarende slik at fiskens vandringsmuligheter opprettholdes  

Bekkeløpet blir omlagt over flere strekninger, til sammen over 200 meter. For å ivareta fiskevandring 
stiller reguleringsbestemmelsene krav om at nytt bekkeløp bygges opp på en naturlig måte med visse 
krav.  

I forbindelse med kommunedelplanen ble det påpekt at man skulle vurdere mulighetene for å samle 
kulverter, og føre bekkene sammen øst for E6 for en samlet kryssing. Det ble videre påpekt at det 
måtte vurderes kortest mulige kulverter. Gjennom den videre detaljeringen har det vist seg umulig å 
få til annet enn skrå kryssing for noen av kulvertene på grunn av terrenginngrepet og tilpasning til 
vegen. Nedenfor vises utsnitt fra C-tegning med kryssing av E6 for Steinsengbekken og Selesbekken. 



E6 Selli–Asphaugen–Trøa multiconsult.no 
Planbeskrivelse 6 Virkninger / konsekvenser av planforslaget 

 

416474-PLAN-RAP-05 30.6.2016 rev_03 SIDE 39/51 

 
Figur 6-2: Steinsengbekken og Selesbekken som krysser E6 i kulvert (utsnitt fra plankart) 

Nord for Rungstadvatnet krysses innløpsbekken Nesja i profil 1670. Dette er også en gytebekk, men 
gyting skjer nedstrøms kryssingen. Bekken har ikke et definert løp oppstrøms kryssingen. Det er i 
dette området flere sig som sammen med oppkom danner bekken. Tiltaket gir direkte inngrep i 
bekken, men det er ikke ansett som nødvendig å iverksette spesielle tiltak her.  

Samlet sett gir tiltaket store inngrep og lukkinger av gytebekker for ørret. En kan forvente at 
gyte/oppvekstareal blir noe innskrenket. Såfremt vandringsmulighetene opprettholdes har dette 
neppe noen betydning for bestanden i Rungstadvatnet.  

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).  

Steinsengbekken 

Selesbekken 
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Saltmengden er proporsjonal med vegareal. Ny E6 blir litt bredere enn dagens veg, noe som 
medfører noe økt saltingsbehov.  

6.10.4 Dyreliv 

Tiltaket medfører et nytt stort inngrep øst for Rungstadvatnet. Selv om det ikke gir direkte påvirkning 
av vannet er det sannsynlig at trafikk vil forstyrre fuglelivet. Det er registrert en del andefugler her, 
og arter som er sårbare for støy og forstyrrelser har mest sannsynlig sine hekkeplasser på østsiden av 
vannet. Ny E6 medfører at det blir mindre støy og forstyrrelser fra vestsiden, men siden dagens veg 
også opprettholdes, vil dette området fortsatt bli påvirket til en viss grad.  

Vilttrekk er beskrevet i kapittel 4.7. om dagens situasjon, og tiltak er beskrevet i kapittel 5.3.10. 

Registrerte vilttrekk berøres. I området sør for Rungstadvatnet legges det til rette med en viltpassasje 
under bru. Det er positivt at man kan hindre påkjørsel av vilt. Bruspennet er så langt og frihøyden 
såpass stort at dette bør bli en god passasjemulighet for vilt. Undersøkelser1 har vist at underganger 
bør ha en åpenhetsindeks på over 2,4 for at elg skal benytte kulverter eller gå under bruer. Åpenhet 
beregnes ut ifra formelen 

 

Dette er tall sett fra dyret som skal benytte undergangen, og er typisk brukt for kulverter (s figur 6-3). 
Det vil si at høyden (C) tilsvarer frihøyden under brua. Bredden blir bruas lengde (i lysåpningen), 
mens lengden (A) blir bruas bredde. Brua har en frihøyde på 5,1 meter. Den har en avstand på 17 
meter mellom søylene, og er 13,5 meter bred. Dyr må imidlertid krysse skrått under brua, det 
medfører at de må bevege seg noe over 13,5 meter under brua. Her er det anslått til 15 meter. Dette 
gir en åpenhet på (5,1 x 17)/15 = 5,8. Denne brua har altså en åpenhet på 5,8, noe som er godt over 
anbefalingen på 2,4. 

 
Figur 6-3: Beregning av åpenhetsindeks. Fra håndbok V134 Veger og dyreliv. 

Viltgjerder som planlegges øst for Rungstadvatnet 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. Det må imidlertid sette opp siderekkverk på denne strekningen grunnet sikkerhetskrav 

                                                                 
1 Thøger-Andresen. K 2012. Faunapassasjer og andre tiltak rettet mot hjortevilt langs veg. En sammenstilling av «etterundersøkelser av vilttiltak 2009-2010» Statens 

vegvesen Vegdirektoratet. Rapp. nr. 78 
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knyttet til kulvert for skogsbilveg. Større hjortedyr som elg har ikke problemer med å gå over 
vegrekkverk, men det kan ha en viss avvisende effekt. Kulverten for skogsbilveg vil også bli godt 
egnet for mindre dyr, og er med å bryte vegens barriere for dyrelivet.  

6.10.5 Økologiske funksjoner og prosesser 

E6 vil fragmentere landskapet og gir en ny barriere øst for Rungstadvatnet. For å begrense barriere-
effekten er det lagt til rette for kryssing for større hjortevilt under bru sør for Rungstadvatnet. I 
tillegg kan vilt krysse vegen i plan der det ikke er viltgjerder. Ny E6 vil med andre ord ikke bli en total 
barriere, men vil gi en negativ virkning. For fisk gir tiltaket inngrep i og kryssing av bekker, men dette 
er planlagt på en måte som ikke skal hindre fiskens vandringer. Andre dyr kan også benyttet 
bekkekulvertene/rørene for å krysse E6.  

Ny veg legges i utkanten av myra nordøst for Rungstadvatnet. Dette gir noe arealbeslag i myra, men 
de hydrologiske sammenhengene påvirkes ikke. Ut i fra et klimagassperspektiv er det uheldig med 
drenering av myr siden det frigir klimagasser (karbondioksid og metan). Berørt området er imidlertid 
begrenset. Inngrep i produktive skogsarealer har i så måte større betydning siden tiltaket 
beslaglegger skogsområder som tar opp CO2 og inngår i karbonkretsløpet. Dette er også begrenset 
gjennom dette vegtiltaket. 

På grunn lav lokal stabilitet ved etablering av ny E6, er det beskrevet behov for stabiliserende tiltak 
av leira under myrlaget. Foreslått stabiliseringsmetode er å installere kalksementpeler. Leire er et lite 
permeabelt materiale, og en installering av kalksementpeler vil ikke føre til endring av permeabilitet-
en i leirelaget. Dermed vurderes det at tilsiget av vann fra øst og inn til myra i leirelaget ikke påvirkes.  

Vegfyllingen planlegges etablert med masser bestående av pukk/sprengstein. Dette er lett 
drenerende masser og tilsigsvann fra området i øst og inn til myrområdet ikke blir hindret fra å nå 
myrområdet. Vannspeilet i vegfyllingen vil ligge på samme nivå som vannstanden i myra.  

Det planlegges en kulvert under E6 helt i nordøst og i utkanten av myrområdet. Pga plassering av 
kulverten og at myra har naturlig fall bort fra kulverten vurderes det at en eventuell drenering vil 
være begrenset til området lokalt ved kulverten.  

Videre vil etableringen av E6 ikke påvirke tilsiget fra nord og nordvest, og ned til myrområdet.  

6.11 Kulturmiljø 
Ingen kjente kulturminner eller bebyggelse med antikvarisk verdi blir direkte berørt. Supplerende 
undersøkelser av kulturmiljø vil utføres i løpet av høringsperioden. Statens vegvesen og Nord-
Trøndelag fylkeskommune har nær dialog rundt dette.  

Den historiske sammenhengen mellom Asp/Rungstad og Skansåsen med bygdeborg blir ikke endret 
som følge av tiltaket. Mot kryssområdet vil tiltaket ikke endre kulturmiljøet eller den historiske 
sammenhengen i nevneverdig grad. Dette gjelder også den historiske sammenhengen mellom Asp og 
tidligere strandlinje. 
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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 en ny barriere i området, noe som gir endrede atkomstforhold, og 
der mer tungvint og mindre rasjonell drift. Oppsplitting av jorder vil på samme måte 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 er mesteparten av ny veg lagt gjennom skog. Tiltaket medfører et varig 
arealbeslag av fulldyrket jord på ca. 63 dekar. Et tilsvarende areal vil også bli midlertidig beslaglagt i 
anleggsfasen.  

Tabell 6-1: Arealbeslag av reguleringsplanen fordelt på markslag og permanent og midlertidig beslag 

 Beslag (dekar) 

Markslag Midlertidig Permanent 

Fulldyrka jord 64,1 63,2 

Innmarksbeite 2,3 2,8 

Skog 142,9 130,6 

Myr 17,0 6,1 

Åpen fastmark 8,9 61,4 

Samferdsel 1,8 40,8 

Bebygd 1,8 2,5 

Vann 0,9 1,6 

SUM 239,6 309.0 

 

Tabell 6-2 viser beslag av dyrket jord og skog fordelt på eiendommer. Som det går fram av tabellen 
mister ni eiendommer over ett dekar.  

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

Gårds- og bruksnummer Beslag fulldyrket jord (m2) Beslag skog (m2) 

Midlertidig Varig Midlertidig Varig 

Ikke oppgitt 57 31 55 - 

206/1 3 605 1 533 - - 

207/1 10 636 4 051 19 342 15 857 

207/3 - - 475 567 

207/4 332 378 - - 

208/1 3 093 94 28 457 39 223 

210/2 - - 7 276 14 051 

210/3 - - 2 981 6 175 

211/1 1 004 6 659 24 544 17 317 

211/34 - - 3 836 5 090 

211/35 71 126 101 210 

211/6 8 164 4 751 284 200 

211/7 8 491 20 492 1 008 407 

214/1 - - 17 037 173 

214/2,7 17 096 13 821 2 349 1 885 
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Gårds- og bruksnummer Beslag fulldyrket jord (m2) Beslag skog (m2) 

Midlertidig Varig Midlertidig Varig 

216/1 1042 933 33 349 19 555 

216/10 5 038 4 033 20 559 

216/11 998 2 422 - - 

216/3 4 429 759 - - 

500/1 124 3 110 1 864 9 203 

650/1 6 31 - - 

SUM 64 186 63 224 142 978 130 472 

 

Vurdering av berørte eiendommer 
Sneve (207/1) har i dag dyrka jord på begge sider av E6, og E6 krysses i dag i plan for å nå to jorder på 
hhv. 29 dekar og ca. 42 dekar. Ny situasjon med midtdeler umuliggjør dette, og atkomst sikres ved å 
krysse E6 under bru sør for Rungstadvatnet. Det anlegges landbruksveg fram til eiendomsgrensa. 
Dette gir en noe mer tungvint drift enn i dag, men er en positiv løsning for trafikksikkerhet. Bruket 
mister omtrent 4 dekar fulldyrket jord som en følge av planen.  

Aspaas (211/7) mister mest dyrket jord, noe over 20 dekar permanent. Nabogården Asp Store 
(211/1) får også et betydelig tap med nærmere 7 dekar.  

Oksvoll (214/2,7) får et stort beslag med 14 dekar permanent. 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. Ny veg blir også liggende veldig nær nabobruket Bruheim (211/6). Her beslaglegger ny E6 
nesten 5 dekar fulldyrket jord.  

Det er forutsatt at midlertidige rigg- og anleggsområder som er lagt på dyrket mark tilbakeføres til 
samme formål.  

Reduksjon av beslag av dyrket jord  
Det er det 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. 

Drenering 
Det er ikke foretatt detaljerte vurderinger rundt dreneringsforhold på dyrket jord. Nye veger i dyrket 
jord vil påvirke de naturlige dreneringsveger i jorda og bryter ofte landbruksdreneringen. Detaljer 
rundt dette klarlegges som en del av byggeplanleggingen.  

Fra parsellestart gir tiltaket inngrep i dyrket jord som ligger på begge sider av dagens E6. Her er det 
mulig at landbruksdrenering som leder vannet til Selesbekken påvirkes, og eventuell ny drenering av 
jorda må vurderes i byggeplanen.  

Nord for Rungstadvatnet berøres også dyrket jord. Ev. drenering som berøres må vurderes i 
byggeplanen. 

Endret produksjonsverdi 
Som beskrevet vil ny E6 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.  
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Makeskifte 
Siden tiltaket splitter dyrkede arealer kan en tenke seg at makeskifte kan gi mer rasjonelle 
driftsenheter. Det er lite aktuelt på denne parsellen, men vil vurderes som en del av grunnervervet. 

6.12.2 Skogbruk 

Beslag av skog er også vist i de foregående tabellene. Tiltaket legger beslag på drivverdig skog og i 
tillegg må enkelte områder sikres og bruken begrenses. Sikringssoner er vist i plankartet. Det er både 
skog av høy og middels bonitet som beslaglegges.  

For skogsdrifta innebærer den nye vegen en betydelig barriere. Det planlegges og legges til rette for 
nye skogsveger (se figur 6-4), men i verste fall kan avstanden bli så stor at det går ut over 
lønnsomhet. Enkelte områder kan dermed falle ut av produksjon. Skogsvegene som er vist på 
kartskissen er kun forslag til mulige traseer. Standard og beliggenhet må planlegges mer detaljert i 
samråd med grunneiere. 

Traseer for skogsvegene over annen manns eiendom må sikres via egne avtaler. Statens vegvesen vil 
ha dialog med grunneiere om dette og bidra til at dette løses. Reguleringsbestemmelsene vil sikre 
det juridiske med rettighet til adkomst for eiendommer, men nærmere avtale vil avklare hvor 
skogsvegene skal etableres. 

 
Figur 6-4: Mulige traseer for nye skogsbilveger, skogsveger/lastetraktorveg for å sikre adkomst til skogsdriften. 

Dagens lunningsplass ved rasteplassen sør for Rungstadvatnet utvides i reguleringsplanen slik at det 
legges til rette for større bruk av denne til dette formålet. 

Det er et mål at områdene som ikke blir direkte berørt av veganlegget skal kunne drives og utnyttes 
på samme måte som i dag etter at vegbyggingen er ferdig, og alle sideområder er istandsatt og 
revegetert. Det vil naturligvis ta noen år før det kommer opp ny drivverdig skog, men alle områder 
som ligger på utsiden av områder regulert som «annen veggrunn-grøntareal» vil etter hvert kunne 
utnyttes til skogbruksvirksomhet. 
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Figur 6-5: Kart som viser arealbeslag som en følge av planen 
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6.12.3 Drivverdige fjell- og løsmasseforekomster 

Tiltaket er ikke i berøring med drivverdige fjell- og løsmasseforekomster. 

6.13 Støy og vibrasjoner 
Det vises til kapittel 4.6 om støy i dagens situasjon for forklaring om støysoner i gul og rød sone. Hvit 
sone betyr at man er utenfor støyutsatt sone. 

Støyberegningene viser at 37 boligbygg vil havne i gul støysone i uskjermet situasjon. 

Det er foreslått langsgående støyskjermingstiltak. Med de foreslåtte tiltakene ligger 26 boliger i gul 
sone. Støyskjermingstiltakene består av skjermer, samt kombinasjon av skjerm og voll. 

Forutsatt langsgående skjermingstiltak som foreslått må 26 boliger i gul støysone kartlegges 
nærmere i forhold til lokal skjerming av uteplass og støytiltak i fasade. Endelig løsning for 
langsgående og lokale skjermingstiltak må dokumenteres ved byggeplan. 

Tiltaket reduserer antall boliger i rød sone med 25 sammenlignet med dagens situasjon. I gul sone er 
det en reduksjon totalt på 1 bolig. Det betyr at mange av husene som opprinnelig lå i rød sone er 
kommet over i gul sone. Flere hus i gul sone i dagens situasjon er kommet over til hvit sone. Siden 
vegen legges om er det også noen boliger som opprinnelig lå i hvit sone som nå er kommet over i gul 
sone.  

Tabell 6-3: Boliger som må kartlegges nærmere i forhold til lokale støytiltak (uteplass og fasader), forutsatt at foreslåtte 
langsgående skjermingstiltak bygges. 

Gnr./bnr. Adresse Høyeste lydnivå (Lden) Støysone 

207/2 Eggevegen 239 57 Gul 

207/3 Eggevegen 243 59 Gul 

207/4 Eggevegen 241 61 Gul 

211/1 (a) Asphaugvegen 2 56 Gul 

211/1 (b) Asphaugvegen 4 56 Gul 

211/7 Kvamsvegen 787 61 Gul 

211/10 Asphaugvegen 31 57 Rød 

211/17 Kvamsvegen 777, 779 57 Rød 

211/20 Asphaugvegen 29 56 Rød 

211/32 Asphaugvegen 14 55 Gul 

211/37 Aspåsvegen 2 60 Gul 

211/38 Aspåsvegen 4 59 Gul 

211/39 Aspåsvegen 6 58 Gul 

211/40 Aspåsvegen 8 57 Gul 

211/41 Aspåsvegen 10 58 Gul 

211/42 Aspåsvegen 12 59 Gul 

211/43 Aspåsvegen 14 58 Gul 

214/4 Oksåsvegen 39 64 Gul 

214/6 Oksåsvegen 16 59 Gul 

214/7 Oksåsvegen 2 61 Gul 

215/2 Kvamsvegen 917/919 61 Gul 

216/2 Oksåsvegen 17 61 Gul 

216/3 (a) Kvamsvegen 911/913 61 Gul 

216/3 (b) Kvamsvegen 915 62 Gul 

216/9 Oksåsvegen 18 61 Gul 

217/2 Svenningsvegen 32 57 Gul 
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Det vises til eget notat som omhandler støy, «416474-RIA-RAP02_rev00». 

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. 

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 de alternative veglinjene, vil mer detaljerte beregninger iht. T-1520 ikke være nødvendig. Det kan 
vurderes å gjøre nye vurderinger/beregninger ifm. reguleringsplanen med opptegning av rød og gul 
luftsone og som grunnlag for hensynssoner i reguleringsplanen. Dette for å forebygge at ikke ny 
luftfølsom bebyggelse/uteområder etableres innenfor luftsonene. 

I ny situasjon ligger én bolig innenfor gul sone. 

6.15 Hydrologi 
Det er utarbeidet et eget notat for hydrologi «416474_RIVass-NOT-001_rev01_Hydrologi». 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.  

6.16 Risiko og sårbarhet, ROS-analyse 
I forbindelse med reguleringsplan E6 Selli-Asphaugen-Trøa, er det gjennomført en ROS-analyse.  

De tema som er vurdert som aktuelle fra DSBs sjekkliste er: 

• Grunnforhold/flom 

• Forurensning 

• Ulykker og trafikkrisiko, herunder utrykningstid/beredskap 

• Sårbare objekter, herunder naturmiljø 

Øvrige sårbarhetsfaktorer er utredet gjennom de ikke-prissatte temaene i konsekvensutredningen i 
forbindelse med kommunedelplanen.  
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To hendelser er avdekket i rød sone. Risikoen reduseres med tiltak slik at for én hendelse reduseres 
risikoen til gul sone og én til grønn sone. 

Åtte hendelser avdekkes i gul sone. Av disse vil fire komme ned til grønn sone ved tiltak. 

Fem hendelser avdekkes i grønn sone. 

Tabell 6-4: Uønskede hendelser i rød, gul og grønn sone. 

Før tiltak Etter tiltak 
2 0 

8 5 

5 10 

 
Områder hvor det er avdekket risiko i rød sone krever tiltak. Aktuelle tiltak ivaretas av 
reguleringsplanen gjennom plankart og bestemmelser samt denne beskrivelsen.  

De områdene hvor det er avdekket risiko i rød sone: 

1. Ekstrem nedbør kan medføre utvasking og utgliding av masser ved Rungstadvatnet i 
anleggsfasen.  

2. Påkjørsel av myke trafikanter i anleggsperioden.  

Rapporten konkluderer med at det ikke er avdekket risikoforhold som ikke er håndterbare, verken i 
anleggsfasen eller i driftsfasen. 
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7 Merknader til varsel om oppstart, innkomne merknader 

7.1 Innkomne merknader 
I forbindelse med varsling av oppstart av planen har det kommet 6 brev/e-poster med merknader og 
innspill til planarbeidet. Merknadene med kommentar følger som eget vedlegg.  

8 Gjennomføring 

8.1 Utbyggingsrekkefølge og trafikkavvikling i anleggsperioden 
Lokalveg lengst sør i planområdet bør bygges først. Når denne er ferdig, kan man bygge ny E6 sørfra 
mens trafikken går på ny lokalveg og dagens E6 langs Rungstadvatnet. 

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 den nye strekningen langs fv. 17 må det etableres en midlertidig veg langs dagens trasé. 
Her bygges ny lokalveg først slik at trafikken kan kjøre på denne i anleggsperioden. 

E6 nord for kryss med fv. 17 bygges i nytt terreng uavhengig av dagens trasé. 

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. 

Det er i dette prosjektet valgt å lage ytre miljø-plan først i neste planfase, ved byggeplan. Innspill på 
avbøtende tiltak, spesielle miljøutfordringer og forhold som bør inngå i YM-planen er tatt inn i 
tabellen nedenfor. Lista 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 av forurenset grunn 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 
risikovurderinger viser at det ikke medfører fare for spredning.  
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. 



E6 Selli–Asphaugen–Trøa multiconsult.no 
Planbeskrivelse 8 Gjennomføring 

 

416474-PLAN-RAP-05 30.6.2016 rev_03 SIDE 50/51 

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. 
Forskjæringer skal rundes av og mykes opp i start og slutt av høye bergskjæringer og tilpasses eksisterende terreng. 
 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

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

Naturmiljø Gjennom byggeplanen skal bekkekulverter for planlegges slik at fisk kan vandre oppover bekkene. Det går i hovedsak på 
at fallet i selve kulverten ikke er for stort. Det gir for høy vannhastighet og gjør det vanskelig å svømme motstrøms. I 
tillegg er det viktig at det ikke er stort sprang fra kulvertutløp til bekkebunn. Det er også mulig å gjøre en del tiltak i 
kulvertbunnen for å lette oppgang av fisk. 
For å bedre muligheten for viltpassasje bør det vurderes å ha åpning i midtrekkverk på et strekk i området mellom profil 
1850 og 2150. Her er det planlagt rekkverk over kulvert, og kryssing for vilt er ikke ideell, men åpning i midtrekkverk kan 
bedre situasjonen. 
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 
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Reguleringsbestemmelser 
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ROS-analyse 

Notat støy 

Notat luft 

Notat hydrologi 

Rapport geoteknikk 

Rapport ingeniørgeologi 

Rapport miljø/forurenset grunn 

Forprosjekt konstruksjoner 

Forprosjekt vann og avløp 

Innkomne merknader 
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