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Notat  

Til: Prosjektet: E6 Selli – Asphaugen – Trøa 
Fra: Guri Pedersen Skei, landskapsarkitekt 
Kopi til:  
  
  
  

E6 Selli – Asphaugen – Trøa. Formingsprinsipper til byggeplanfasen 

Statens vegvesen har utarbeidet detaljreguleringsplan for nye E6 Selli - Asphaugen - Trøa, 
nord for Steinkjer sentrum i Steinkjer kommune. Detaljreguleringsplanens planbeskrivelse og 
teknisk plan beskriver prinsipper for utforming som er lagt til grunn for reguleringen av ny 
E6 med sideterreng. I den forbindelse er dette notat med formingsprinsipper utarbeidet for å 
gi en føringer og anbefalinger for byggeplanfasen. 
 

Kart over strekningen med ny E6 og lokalvegnett. 

 
Formingsprinsippene skal danne grunnlag for utforming av veganlegget i byggeplanfasen.  
Prinsippene skal gi føringer for fysiske løsninger på ny E6 og lokalvegnett, og de omfatter 
hovedsakelig det visuelle miljøet, men miljøinteresser for øvrig nevnes der det er naturlig. 
Statens vegvesens håndbok V130 «Vegen i landskapet» og rapport 300 «Vegen i landskapet: 
om vakre veger» (2014) skal også legges til grunn for utforming av vegen.  
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Hovedmålsettingen er at hele strekningen på E6 fra Mære, gjennom Steinkjer forbi Selli og 
videre til Trøa skal oppfattes som en helhetlig strekning med mye av det samme formspråket 
når den er bygd ferdig. 
Prinsippene for utforming kan også bli førende for øvrige framtidige vegprosjekter på 
strekningen E6 Verdal - Grong.  Dette for å ivareta helheten i kjøreopplevelsen på 
strekningen. 
 

Hovedmål 
Vegen skal underordne seg landskapet, og både trafikanter og naboer til vegen skal oppleve 
E6 som en trygg, godt utformet og miljøtilpasset vegstrekning. Tettstedet Asphaugen skal 
ivaretas. 
 

Generelle mål og prinsipper for utforming 
Generelle prinsipper som skal ligge til grunn i videre begrunnelse for utforming av 
enkeltelementer; 
 
Terrengforming 

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

 fylle opp/sideterrenget for å unngå høye og bratte fyllinger 
 flate ut fyllinger og runde av skråningstopper og -bunner 
 utvide fellskjæringer og legge opp avrundete voller mot fjellskjæring 
 benytte lukkede grøfter (helning 1:4) 
 benytte jordvoll i stedet for rekkverk der det er naturlig 
 benytte voll kombinert med støyskjermer for sikre mot påkjørsel 

 
Ved dyrket mark skal helning være minimum 1:7, men i denne planen er det regulert 1:8, og 
for skogbruk er kravet minimum 1:3. 
 

 
Prinsippsnitt som viser utslaking av terreng for jordbruksareal på bakside av støyvoll. Illustrasjon: Multiconsult ASA 
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Avslutning av voller og støyskjermer skal ha en god avslutning. Det er viktig at voller føres 
ned og får en naturlig avslutning mot eksisterende terreng. 
 
Liten voll benyttes for å hindre blending mellom E6 og lokalveg.  
 

 
Prinsippsnitt viser omlegging av eksisterende bekk med nyetablering av vegetasjon, sør for Rungstadvatnet. 
Illustrasjon: Multiconsult ASA 

 
Bergskjæringer 
Det er avhengig av skalaen på vegen og landskapet, samt avgrensningen, formen og 
overflaten på bergskjæringene om hvor høye bergskjæringer med synlig berg, sideterrenget 
tåler før det blir skjemmende. På østsiden av Rungstadvatnet er bergskjæringene tosidige og 
opp mot 35 m på det høyeste slik at dette er et betydelig inngrep. 
 
Bergskjæringer skal ha en bevisst utforming, og ved utforming skal det tas hensyn til 
bergets beskaffenhet og kvalitet med hensyn til sprekker og retninger på disse.  
Ved høye bergskjæringer brukes hovedsaklig helling 10:1. Høye bergskjæringer bør 
utformes slik at de brytes opp med hyller og revegeteres for å gi et grønnere og mykere 
preg. Ofte må hyller anlegges omtrent hver 10. – 15. meter for å unngå nedfall på vegen. 
Berghyller skal ha god utforming. Hyller bør være ca. 6-8 m for at vegetasjon skal kunne 
etableres.  
Det er viktig med gode overganger mellom ulik helninger slik at bergskjæringene oppfattes 
mest mulig naturlige. 
I overganger fra jordskjæringer til fjellskjæringer bør helning på fjell legges noe slakere slik 
at overgangene blir gode, Det bør gi en bedre tilpasning mellom overgangen fra helning 1:2 
til 10:1. Det er viktig å åpne opp terrenget i hver ende av bergskjæringene for å gjøre 
vegrommet mer åpent og tiltalende.  
 
Korte, lave fjellskjæringer (under 1,5 m) bør formes som jordskråning, men det kan være fint 
om noe av fjellet stikker frem for å skape variasjon i overflaten. 
 
Sprøytebetong skal unngås ved fjellsikring. 
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Utforming av grøfter  
E6 bygges uten kantstein mot sidearealer. Lukket drenering med grunne grøfter skal 
benyttes da det gir en mykere overgang til skjæringene. Helning skal være 1:4 da erfaringer 
tilsier at 1:5 er for flatt for god avrenning. 
 

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

 
Grøfter inn mot bergskjæring skal utformes i samarbeid med ingeniørgeolog. Fanggrøfter 
skal være en naturlig del av øvrige grøfter. Brede grøfter vil åpne opp vegrommet, og sikre 
mot nedfall fra bergskjæringer.  
 
Konstruksjoner 

Gjelder konstruksjoner som bruer, tunnelportaler, under-/overganger, støttemurer og 
støyskjermer.  
Alle konstruksjoner skal vurderes med hensyn til arkitektur og omgivelser. Utforming bør 
differensieres utfra hvor synlige og viktige de er for omgivelsene. 
Brurekkverk ved konstruksjoner skal være rød som øvrige langs E6 i området (RAL 3004). 
Farge på underliggende konstruksjoner/brurekkverk ved konstruksjoner skal i 
utgangspunktet være rød som øvrige langs E6 i området (RAL 3004), men endelig valg må 
gjøres i byggeplanfasen slik at farge er tilpasset omgivelser og tilstøtende E6. 
 
Underganger og kulverter 
Underganger/kulverter for lokalveg skal ha en åpen, avrundet lysåpning og være godt belyst. 
Undergangen skal være attraktiv å bruke og skal føles trygg. Sikt skal ivaretas. Vingemurer 
kan gå parallelt med E6 eller følge kanter langs lokalveg/driftsveg. Det er viktig å tilstrebe 
åpenhet. Sjaktvirkning bør unngås. 
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Godt eksempel på utforming av undergang (Illustrasjon: Statens vegvesen). 

 
Underganger/kulverter kan utformes med betong som gir gode tilpasninger mot sidearealer. 
Vegger med relieff gir variasjon og en mindre dominerende flate. 
 
Overgangsbru på Asphaugen 
Bru må være lang nok og ha god lysåpning. Den må ligge godt i terrenget og brufyllinger må 
gis gode overganger til omkringliggende terreng.  
 
Ny overgangsbru skal ha tilsvarende likt utrykk som eksisterende lokalvegbruer på 
tilliggende strekninger. Brua skal utformes i betong. Pilarene skal være runde eller ovale. 
 

  
Figur Overgangsbruer med god utforming på dagens E6 ved Steinkjer. Foto: Statens vegvesen.  

 
Natursteinsbelegg bør benyttes under brukar. 
 
E6 på bru sør for Rungstadvatnet  
Brua skal være flerfunksjonell slik at det er plass til at driftsveg, bekk, dyr og mennesker kan 
krysse under vegen. Brua må være lang nok og ha god lysåpning. Den må ligge godt i 
terrenget og brufyllinger må gis gode overganger til omkringliggende terreng.  

Brua skal utformes i betong. Pilarene skal være runde eller ovale. 
 
Vassdrag/Bekker 
Ved bruk av kulvert eller rør for kryssing av gytebekker og andre bekker, skal disse utformes 
rett med tanke på lengde, fall, lysåpning, bunnsubstrat og sikring av minimumsvannstand 
for å ivareta hensyn til fisk og kryssingsmuligheter for mindre dyr. Terskler ikke skal 
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forekomme. Gyte- og oppvekstforhold skal ivaretas. Direktoratet for naturforvaltnings 
håndbok nr. 22-2002 «Slipp fisken fram!» skal legges til grunn for utforming. 
Bekkekulverter bør utformes slik at småvilt kan passere under E6. 
 
Løsninger med bruk av bruer og kulverter med naturlig bunn prioriteres framfor rørkulverter, 
men rørkulverter kan fylles med naturlig bunn bare de er store nok til formålet. 
 
Ved kulverter og rør skal naturstein benyttes i vingemurer for å tilpasse til sideterreng. God 
utforming med gode avslutninger mot terreng er viktig. Stikkrenner bør også ha samme 
utforming, men i mindre utstrekning.  

  
Foto viser omlegging av bekk med vingemurer utført i jordbruksområder. Foto: Statens vegvesen. 

 
Mur 
På Asphaugen skal det bygges mur for å begrense arealbruken langs E6 ved lokalvegsbru 
over E6. Murer må utformes slik at de tilfredsstiller krav i rekkverksnormalen (håndbok 
N101). Det kan være aktuelt å bygge en høy mur eller to murer med skråning i mellom. 
Dette skal avklares i byggeplanfasen slik at det sikres en god utforming og tilpasning til 
omkringliggende terreng. Murer kan bygges i naturstein eller som torvmur (armert grønn 
mur). Torvmur vil også ha en støydempende effekt som kan være positivt ved bebyggelsen 
på Asphaugen. 
 
Støyskjerming 

I områder utenfor tettbygde strøk er det en generell regel at eventuelle støyproblemer best 
løses gjennom å bearbeide sideterrenget framfor å bruke bygde støyskjermer og støyvoller 
for å få en naturlig og visuelt sett lite dominerende støyskjerming. Skjermingstiltakene må 
ha en naturlig forankring i landskapet. Støyvoller skal i hovedsak benyttes der det er plass.   
 
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. 
 
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. På strekningen langs E6 fra Vist, sør for Steinkjer, til Selli er eksisterende 
støyskjermer i en mørkere rødtone. Det er viktig at de nye skjermene har en viss 
sammenheng og noe av det samme formspråket som langs eksisterende E6.  
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Ved valg av løsning må det legges stor vekt på å redusere behovet for framtidig vedlikehold.  
 

 
Eksempel på utforming av voll med skjerm er vist på bildet. Bildet viser dagens skjerm langs E6 ved Selli. 

 
Områdeskjermer skal benyttes på Asphaugen da det er flere boliger som må skjermes.  
Det er beste er å støyskjerme nærmest støykilden da det er vanskelig å ta støyen ellers. Det 
er aktuelt å benytte støyskjermer og/eller støyvoller sammen med evt. fasadetiltak på 
enkelthus. Arealene er knappe ved passering Asphaugen slik at her vil det være med å 
bestemme type tiltak. 
 
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. Der 
skjermer grenser til hager er fargevalg viktig i forhold til hus og hage, samt naboer. 
 

  
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 Statens vegvesen.  

 
Det reguleres også inn støyskjerm med høyde ca. 2 meter langs lokalveg på vestsiden av E6 
ved krysset. I dag finnes det en støyskjerm i kombinasjon med lav voll her. Denne må trolig 
fjernes som følge av nyanlegget. 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. 
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Alle skjermer skal bygges i trykkimpregnert virke eller annet vedlikeholdsvennlig materiale i 
henhold til SVV håndbok N200 Vegbygging.  
 
Vegetasjon  

Ved etablering av ny vegetasjon skal den plantes utenfor vegens sikkerhetssone og 
siktsoner. Eventuell ny vegetasjon kan etableres slik at den inngår som en naturlig del av 
landskapet for øvrig, som regel ved å bygge videre på det eksisterende overordnede 
vegetasjonsmønsteret. I tillegg kan solitærtrær eller treklynger brukes som enkeltelementer. 
Denne type vegetasjon kan gi trafikanten en ekstra opplevelse på turen. Vegetasjonen i 
området planlegges både på kort og lang sikt. Ny vegetasjon skal være klimatilpasset og 
være stedegen. 
 
Naturlik vegetasjon 
Langs E6 skal det i hovedsak være naturen og jordbrukslandskapet som gir den 
dominerende opplevelsen av landskapet. Dette gjør at det vil være begrenset ny 
vegetasjonsetablering i form av beplantning. Eksisterende vegetasjon skal beholdes i størst 
mulig grad i skogsområdene. Enkelttrær er viktige landskapselement som bør tas vare på. 
 
Kantvegetasjon langs bekker er viktig å ta vare på i størst mulig grad da dette er 
leveområder for mange arter. 
 
Naturlig revegetering kan benyttes i skog- og myrområder, men det skal tilsåes i 
landbruksarealer og langs vegen med grasfrøblanding tilpasset området. Ved store inngrep 
bør det tilsåes for å reparere sårene raskest mulig (grasbakke). 
 

 
Naturlig revegetering benyttet i skog. Utlagt jord med røtter og kvister. Vegetasjonen blir mest mulig lik 
omgivelsene. Foto: Rapport 300 Vegen i landskapet, Statens vegvesen. 

 
Parklik vegetasjon 
På sidearealer der folk ferds som ved Asphaugen sentrum med lokalveg, bussholdeplasser 
og områder for myke trafikanter, samt ved kontrollplasser, bør det brukes mer parklik 
beplantning og arter. 
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Utsnitt av situasjonsplan i detaljreguleringsplanen. Overordnet vegetasjonsbruk er vist på Asphaugen. Illustrasjon: 
Multiconsult ASA. 

 
I landlige omgivelser ved kryss på tilstøtende E6 er det brukt trerekker av norsk lønn i Figga 
og på Egge for å markere kryssområder. Bjørk er også brukt. Bjørk skal ikke brukes i 
sentrumsområder og ved holdeplasser pga. allergi (universell utforming). 
 
Rekkverk, midtdeler og ledegjerder 

Vegrekkverk  
Vegrekkverk mot sideterreng og farlige hinder skal være med vanlig vegrekkverk (guardrail). 
Rekkverk skal begrenses i mest mulig grad. Rekkverk skal avsluttes dersom det er mulig mot 
naturlig terreng. 
Vegrekkverk på avlingsveger/adkomstveger skal tilpasses landskapet. 
 
Type vegrekkverk på Asphaugen skal vurderes da det er lav hastighet og inntil der folk 
ferdes til fots og sykkel. Rørrekkverk skal vurderes i forbindelse med overgangsbrua. 
Rørrekkverk gir et åpnere og snillere inntrykk. 
 

  
Vegrekkverk med god tilslutning mot terrenget. Trerekkverk på tilstøtende arealer ved Selli. Foto: Statens vegvesen.  
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Midtdeler  
Det er to ulike typer på E6 ved Steinkjer i dag. 
Vi ønsker å tilstrebe å få rør-midtrekkverk på E6. Det gir et åpnere visuelt preg og letter 
kryssing for vilt. 
 

 
Midtdeler med ett rør skal benyttes.  Foto tv: Vik Ørsta as. Foto th: Vegbilder, Statens vegvesen. 

 
Gjerder 
Ved høye bergskjæringer skal det være sikringsgjerder på begge sider for å hindre at 
mennesker og dyr skal falle ned og skades eller skape farlige situasjoner. Disse vil også 
fungere som viltgjerder. Gjerdet 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.  
Det er ønskelig at disse er sammenhengende slik at vilt kan krysse E6 på en begrenset 
strekning sør og nord for bergskjæringer.  
 
Terrenget bør utformes med slake skråninger som gir god sikt til vilt som vil passere vegen 
der gjerder slutter. Ved å lage åpning i midtdeler bedres forholdene noe. Belysning, skilting 
og annen tilrettelegging kan synliggjøre krysningspunktet for trafikantene.  
 
Ved Asphaugen er skråninger forholdsvis bratte, helling 1:1,5 mellom bebyggelse. Det er 
derfor ønskelig å ha sikringsgjerder med høyde 1,2 m. Disse må trekkes litt bak 
skråningskanten slik at det dempes sett fra E6. Eventuell beplantning og/eller 
terrengforming kan benyttes som visuell skjerm. 
 
Generelt om vegutstyr 

Vegutstyr som lysmaster, rekkverk, skilt, el-skap og lehus skal underordne seg vegen. 
 
Belysning langs veger 
Antall lysstolper skal holdes på et minimum for å holde vegens sideareal åpent og redusere 
antall påkjørselsmuligheter. Jevn belysning er viktig for trafikksikkerheten. Belysningsnivå 
for veger skal være i henhold til håndbok V124. 
 
Det skal generelt benyttes ettergivende skiltmaster i stedet for å sette opp rekkverk foran 
master. Mastene skal være sidestilte.  
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Belysning skal være det nyeste av teknologi (f.eks. LED).  
 

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

 
 Lokalveger 

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

 
 Kontrollplass 

På kontrollplass skal det benyttes lavere master enn langs veger da den skal være underordnet 
vegsystemet, samt at det estetisk bedre.  Høyde ca. 9 m er vanlig på øvrige veger. Det kan benyttes 
vanlig veglys i trafikkgrå farge også her. 

 
Skilt 
Det skal benyttes sidestilte skilt, ikke overhengende skilt over vegbane. Det skal benyttes 
ettergivende skiltmaster i stedet for å sette opp rekkverk. 
 
Antall skilt skal begrenses mest mulig. 
Stolper og baksider av skilt skal ha trafikkgrå farge. 
 
Øvrig trafikkutstyr 
Det skal benyttes varige materialer.   
Trafikkgrå farge skal benyttes hvis ikke annet er oppgitt. 
 
Kantstein 
Det skal benyttes granittkantstein, råhogd 12/30 med og uten fas, på hele anlegget der 
kantstein er beskrevet.  
All kantstein settes med visflate 16 cm. Ved avkjørsler og fotgjengerkryssinger nedsenkes 
kantstein til 2 cm, fas 2x2 cm. 
 
Trafikkøyer 
Kantstein skal være ikke-avvisende med fas. Trafikkøyene skal ha belegningsstein for å lette 
vedlikeholdet. Det benyttes storgatestein (14/20/10) satt i sand.  
 
Lehus 
Det skal settes opp lehus på bussholdeplasser på Asphaugen. Areal skal ha universell 
utforming.  
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Standard som brukes på lehus utenfor byer. Venteareal er ikke i tråd med universell utforming. Foto: Vegbilder, 
Statens vegvesen. 
 
Drift og vedlikehold 

Det skal generelt benyttes varige og gode materialer på anlegget. Kvalitet er viktig for at 
anlegge skal holde seg over tid uten å forfalle. 
 
Utforming av sideterreng må gjøres bevisst for at disse skal være enkle å drifte og slå/rydde. 
Det vil være naturlig å rydde for vilt inntil 10 m fra vegkant i dette området. 
Generelt vil det være grasbakke på sidearealer, men med unntak ved kryssområdet og 
næringsarealer hvor standard bør ligge noe høyere, samt at standard ved kontrollplasser må 
vurderes. 
 
Snø og is må være med i videre vurderinger. Området ved Rungstadvatnet er et lokalt 
værskille da man der kommer lenger unna fjorden. 
 
 

*** 
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