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E6 SØRELVA – BORKAMO 
FORSLAG TIL SIKRING AV PLANLAGT VEGTRASÉ MOT 
DRIVSNØ I SALTDAL KOMMUNE. 
 
Bakgrunn 
På oppdrag fra SVV prosjekt Salten v/Roar Andersen er det gjennomført vurdering og forslag 
til sikring av planlagt vegtrasé E6 Sørelva – Borkamo mot drivsnø. 
   
Befaring ble gjennomført 20.-21.03.2014 av Daniel Günther og Yngve Øverli fra Geo og lab. 
Under befaring ble formann Kjell Yngve Eriksen og brøytesjåfør Jan Erik Sørdal fra Mesta 
intervjuet. De hadde viktige synspunkter om problemene med drivsnø og årsaksforhold.  
  
Drivsnøproblemer oppstår i hovedsak når det blåser østlig vind over 15 m/s på strekking fra 
profil: 0 til profil ~2750 samt ved Heimervannet fra profil ~11530 til profil ~11800. Bom for 
kolonnekjøring er i dag satt sør for strekning ved Sørelva brøytestasjon. Dagen før inspeksjon 
var det uvær og nesten null sikt fra profil ~2250. Trafikken ble derfor stoppet manuelt nede 
ved krysset til høyfjellshotellet, forhold som dette oppstår i følge til brøytesjåførene ca. 10 -15 
ganger per vinter.  
 
Hovedproblemet er at dagens rekkverk (∑-profil) i kombinasjon med bratte skråninger 
(antakelig med helning rundt 1:1,5) skaper turbulens slik at snøen avsettes på vegen og 
brøyteskavlen vokser utover vinteren. I tillegg gir dette dårlige siktforhold under kjøring i 
dårlig vær. 
 
Vindregistreringer i området 
Vindmålinger fra området er hentet fra Lønsdal værstasjon tilhørende Meteorologisk institutt 
[1]. Vind-data er hentet fra Lønsdal stasjon, se tabell 1, vedlegg 2, samt fra Hjartåsen 
værstasjon, se tabell 2 – 5, vedlegg 2. Lønsdal stasjon ligger i Saltdal kommune 520 m.o.h. 
Stasjonen ligger ca. 160 meter lavere og 5,9 km ifra profil 0 på parsellen. Legg merke til at 
data fra denne stasjonen ikke er komplett, målinger før den 17. januar 2014 er ikke registrert. 
Samtlige registrerte vindhastigheter over 15 m/s er markert med rødt i tabellen, totalt 5 stk. 
Det bør likevel legges merke til at værstasjonen ligger betraktelig lavere en hva parsellen med 
drivsnøproblematikk gjør. Det er sannsynlig at vindhastighetene er høyere på parsellen. 
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Derfor er i tillegg samtlige registrerte vindhastigheter over 10 m/s markert med gult, totalt 29 
stk. Da data fra Lønsdal ikke er komplett er vindmålinger samt nedbørsmålinger fra Hjartåsen 
værstasjon vist i vedlegg 2 [1], [2]. Hjartåsen værstasjon ligger i Rana kommune 251 m.o.h. 
ca. 30 km fra profil 0 på parsellen. Værforholdene kan ikke antas å vare likeverdige med 
forholdene som råder på parsellen. Det er sannsynlig at snødybden er større og 
vindhastighetene er høyre på parsellen enn hva som er oppmålt på Hjartåsen værstasjonen. 
Målingene tilbyr likevel en referanse på dominerende vindretning, temperaturer og snødybde.  
 
Observasjoner fra befaring, samt kommentarer fra formann og brøytesjåfør 

Profil 0 – 400 
Drivsnøproblemer på grunn av at skråning på veg skulder på høyre side, mellom profil 0 – 
150, er for bratt samt at vegen har rekkverk. Formannen foreslo å heve linja noe fra utgangen 
av kurve og fram til ca. profil 350. Se foto nr. 1 og 3. Forøvrig mente han at planen burde 
starte fra bommen ved Sørelva. Foto nr. 2 viser terrenget med glissen skog, delvis ødelagt, 
som ikke gir ly for drivsnøen.  
 
Profil 400 – 1400  
Dagens veg ligger lavt i terrenget og akkumulerer snø i tillegg til at rekkverk og bratte 
skråninger skaper problemer. Se foto nr. 4, 5 og 6. Linjeforslaget er hevet betraktelig og 
virker ok. 
 
Profil 1400 – 1700  
Dette er et problemområde siden vegen er «klemt inne» mellom jernbanen og Lønselva, se 
foto nr. 7. Ved mye snø så oppstår store problemer da togene hiver snø ned på veg og bilister, 
noe som skaper en meget trafikk farlig situasjon. En liten bekk krysser vegen gjennom en 
kulvert. Ny høy fylling med slak skråning og sikkerhetssone med eventuelt rekkverk vil 
berøre en vesentlig del av elva som i tillegg er vernet. 
 
Profil 1700 – 2250  
Ny veg er planlagt til høyre om eksisterende E6 og vil berøre en høy grusrygg. Se foto nr. 8.  
 
Profil 2250 – 2650 
Bratt skråning og rekkverk skaper drivsnøproblemer ifølge formann Eriksen. Se foto nr. 9. 
Vegen blir flyttet noen meter ut til høyre og hevet. Høye fyllinger krever en spesiell utforming 
mht. form og rekkverk. 
 
Profil 2750 – 9000 
Mindre problemer med drivsnø da vegen er omgitt av større og tettere skog. Se foto nr. 10. 
 
Profil 4760 
Kryss ved høyfjellshotellet, ikke drivsnøproblematikk, men problemer med at veg kommer 
brått på E6. Dårlig sikt ved høye brøytekanter. 
 
Profil 9000 – 9600 
Brøytesjåføren kunne opplyse om drivsnøproblemer over rekkverket i snørike vintre ved vind 
fra øst. Denne vinteren har det nesten ikke vært snø her. Vegen blir hevet betydelig med høy 
fylling som krever spesiell utforming mht. form og rekkverk. 
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Profil 11000 - 11200 
Lang flat strekning med god sikt og tilgang på elektrisitet. Formann og brøytesjåfør ønsker ny 
bom med parkeringslomme og snuplass på denne strekning for å kunne stoppe trafikk ved 
vanskelige forhold. Som det er i dag så stoppes trafikk manuelt med brøytebil ved krysset til 
høyfjellshotellet ettersom drivsnøproblematikken starter langt før bomplassen ved Sørelva 
brøytestasjon. 
 
Profil 11530 – 11800 
Heimervann. Her er det drivsnøproblemer ved vind fra SØ over rekkverket. Årets foto, nr. 11, 
indikerer ikke problemet, da det nesten ikke var snø i terrenget. Det er foreslått fresefelt langs 
vannet.  
 
Anbefalinger 
Generellt for drivsnøområdene: 
Der hvor planlagt vegtrasé legges utenfor eksisterende E6, anbefales det at eksisterende E6 
fjernes, og terrenget jevnes ut i forhold til eksisterende terrenghelning. 
Alle fyllinger utformes fortrinnsvis uten bruk av rekkverk på de utsatte partiene. 
Skog nærmere enn 15 m bør fjernes. Skog med avstand > 20 meter til veg er en stor fordel.  
 
Profil 0-400 
Anbefalt løsning er å gjøre skråningen på høyre side mot elva, profil 0 – 150, slakere. Optimal 
skråning hadde vært 1:4 – 1:5. Da vegen her går i en alt for skarp kurve hadde det vært 
fordelaktig å legge vegen i en svakere kurve slik at rekkverk på høyre side eventuelt kan 
fjernes. 
 
Profil 400-1400 
Anbefaling: Ny E6 blir hevet betraktelig i forhold til eksisterende E6. Fyllinger i drivsnø 
område krever en spesiell utforming mht. form og rekkverk. Fylling på høyre side av vegen 
bør ikke ha en helning på mer enn 1:4. Viser til kap 5.3, Hb 285, for videre beskrivelse om 
utforming av fylling.  
 
Profil 1400 – 1700 
Anbefaling: Mellom profil 1400 og 1700 ligger planlagt E6 nær jernbanen. Her må den løftes 
til samme høyde som jernbanen med ca. 2 m for å unngå at snø kastes ned på vegbanen. 
Mellom profil 1550 – 1650, er det lansert et bruforslag med 70 m lengde. En bred bruplate 
kombinert med grusfylling over og rekkverk nede på vangen kan være en løsning, men blir 
kostbar. (Et tilsvarende eksempel fra Esturjåkka på fv98 i Finnmark ble vist på møtet i Bodø). 
 
Profil 1700 – 2250 
Anbefaling: Profil 1700 – 2250, ny E6 planlagt ved siden av eksisterende E6. Når ny E6 er 
ferdigstilt bør eksisterende E6 fjernes og terrenget jevnes ut. Profil 1930 – 2050, ta ut et 
sidetak/ bred grøft på 10-15 m på høyre side av veg i grusrygg, for å gi lagringsplass for 
drivsnøen. I følge notat om massebalanse er det stort underskudd på prosjekterte masser. 
 
Profil 2250 – 2650 
Anbefaling: Flytt vegen innover mot venstre, det er bedre ut fra synspunkt fra 
drivsnøproblematikken med en brattere skråning på innsiden av vegen enn på utsiden. En 
løsning kan vare å ta inn skjæringen på innsiden av kurven med forslagsvis en gabion mur 
som støtte for løsmassene slik at man får et mindre utslag på utsiden av kurven. 
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Profil 4760 
Anbefaling: Krysset bør utformes slik at brøytemaskinene kan fjerne brøytekantene. 
 
Profil 9000 – 9600 
Anbefaling: Ny E6 blir hevet betydelig med en høy fylling. Helning på fylling på høyre side 
av vegen bør ikke overstige 1:4 og bør og utformes slik at en unngår rekkverk. Viser til HB 
285, Kap. 5.3 samt HB 231 for videre beskrivelse om utforming av fylling for at unngå 
dannelse av drivsnø. 
 
Profil 11530 – 11800 
Anbefaling: Det er foreslått fresefelt langs vannet. I HB 285 Veger og drivsnø er det under 
kapittel 5 utformet en utvidet skulder med fresefelt i fig.5-7 (høy fylling med rekkverk) og en 
alternativ utforming som unngår krav om rekkverk på en relativt lav fylling i fig. 5-8. Må sees 
i sammenheng med rekkverksnormalen, HB 231. 
 
Oppsummering 
Drivsnøproblematikken på strekningen er konsentrert til profil 0 – 2750 samt ved profil 11530 
– 11800 ved Heimervannet. Problematikken grunnes i hovedsak av bratte skråninger og 
rekkverk på skulderen med (∑-profil). Østlig vind er dominerende. Det anbefales at terrenget 
jevnes ut i forhold til eksisterende terrenghelning. Der planlagt vegtrasé legges utenfor 
eksisterende E6, bør eksisterende E6 fjernes og terrenget jevnes ut. Alle fyllinger utformes 
fortrinnsvis uten bruk av rekkverk på de utsatte partiene. Der ny E6 kommer nært jernbanen 
er det viktig at vegen løftes til samme høyde som jernbanen for at unngå at snø brøytes ned på 
vegbanen.      
    
Der det blir behov for rekkverk, langs vann, elv, kulvert/store rør og høye fyllinger må det 
plasseres utenfor sikkerhetssonen. Rekkverket bør ikke plasseres på skulderen, se forslag på 
alternativ utforming i figur 1, vedlegg 3. Det anbefales rørrekkverk som har bedre 
strømningsmessig utforming. 
 
For å gi optimale strømningsforhold for drivsnøen anbefales fyllingsskråning, på høyre side, 
på 1:4 med avrundet fyllingstopp. Er forholdene marginale mht. plass/areal kan en gå ned til 
helning 1:3. De høyeste fyllingene kan utformes med en sikkerhetssone på f.eks. 6 m og 
helning 1:5 med rekkverk utenfor sonen. Utenfor rekkverket brattere skråning (1:2). 
 
På møtet i Bodø i forkant av befaringen ble det vist flere eksempler på utforming av 
skråninger og rekkverk fra høyfjellsveger i Finnmark, og som har vist seg å fungere godt. 
 
Med hilsen 
Geo- og laboratorieseksjonen 
 
Yngve Øverli og Daniel Günther 
 

 
 
Vedlegg: 
Vedlegg 1: 6 sider foto 
Vedlegg 2: Tabell med vindmålinger fra Lønsdal værstasjon. 
Vedlegg 2: Vindmålinger fra Hjartåsen værstasjon. 
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Vedlegg 2: Vindrose fra Hjartåsen værstasjon. 
Vedlegg 2: Graf med værstatistikk (inkl. snødybde) fra Hjartåsen værstasjon. 
Vedlegg 3: Figur 1, Plassering av rekkverk ved siden av skulderen. 
Vedlegg 4: 2 sider tegninger 
 
Referanser: 

[1] Værstasjoner til meteorologisk institusjon: met.no 
[2] Værstasjoner til meteorologisk institusjon: eklima.no 
[3] Håndbok 285: Veger og drivsnø. 
 



 
Foto 1: Ved ca. profil 100 mot kryss med jernbane. 
 

 
Foto 2: Ved ca. profil 100 i retning SØ. 
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Foto 3: Ved ca. profil 275 mot Sørelva. 
 

 
Foto 4: Ved ca. profil 550 mot Sørelva, vegen ligger lavt i terrenget. 
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Foto 5: Ved ca. profil 550 mot Junkerdalen, vegen ligger lavt i terrenget. 
 

 
Foto 6: Ved ca. profil 780 mot Junkerdalen (på høyde med hengebru). 
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Foto 7: Ved ca. profil 1530 mot Junkerdalen. 
 

 
Foto 8: Ved ca. profil 1930 mot Junkerdalen. 
 
 
 
 
 

Jernbanen 

Kulvert 

Grusrygg 
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Foto 9: Ved ca. profil 2250 mot Junkerdalen. 
 

 
Foto 10: Ved ca. profil 2750 mot Junkerdalen. 
 
 
 
 
 
 

Bratt skråning 
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Foto 11: Ved ca. profil 11580 med Heimervann th. 
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Tabell 1: Vindmålinger fra værstasjon Lønsdal i perioden 17.1.2014 – 6.5.2014. 

Dato 
Maks vind 
[m/s] Dato 

Maks vind 
[m/s] Dato 

Maks vind 
[m/s] 

06.mai.14 8,0 m/s 30.mar.14 6,8 m/s 21.feb.14 10,1 m/s 
05.mai.14 4,2 m/s 29.mar.14 10,0 m/s 20.feb.14 4,4 m/s 
04.mai.14 6,8 m/s 28.mar.14 5,9 m/s 19.feb.14 4,6 m/s 
03.mai.14 5,2 m/s 27.mar.14 8,1 m/s 18.feb.14 7,4 m/s 
02.mai.14 5,8 m/s 26.mar.14 10,4 m/s 17.feb.14 3,9 m/s 
01.mai.14 6,9 m/s 25.mar.14 6,1 m/s 16.feb.14 13,7 m/s 
30.apr.14 5,6 m/s 24.mar.14 9,2 m/s 15.feb.14 10,9 m/s 
29.apr.14 10,5 m/s 23.mar.14 7,0 m/s 14.feb.14 9,9 m/s 
28.apr.14 9,6 m/s 22.mar.14 8,2 m/s 13.feb.14 9,8 m/s 
27.apr.14 4,7 m/s 21.mar.14 11,7 m/s 12.feb.14 6,5 m/s 
26.apr.14 4,4 m/s 20.mar.14 11,8 m/s 11.feb.14 6,0 m/s 
25.apr.14 4,6 m/s 19.mar.14 5,0 m/s 10.feb.14 9,2 m/s 
24.apr.14 6,7 m/s 18.mar.14 3,3 m/s 09.feb.14 8,2 m/s 
23.apr.14 5,9 m/s 17.mar.14 10,6 m/s 08.feb.14 9,7 m/s 
22.apr.14 9,2 m/s 16.mar.14 4,8 m/s 07.feb.14 5,5 m/s 
21.apr.14 9,7 m/s 15.mar.14 10,0 m/s 06.feb.14 5,6 m/s 
20.apr.14 10,2 m/s 14.mar.14 16,7 m/s 05.feb.14 5,7 m/s 
19.apr.14 12,2 m/s 13.mar.14 15,6 m/s 04.feb.14 11,0 m/s 
18.apr.14 12,0 m/s 12.mar.14 15,6 m/s 03.feb.14 11,5 m/s 
17.apr.14 7,7 m/s 11.mar.14 13,7 m/s 02.feb.14 9,7 m/s 
16.apr.14 13,5 m/s 10.mar.14 16,3 m/s 01.feb.14 11,0 m/s 
15.apr.14 8,0 m/s 09.mar.14 14,9 m/s 31.jan.14 8,3 m/s 
14.apr.14 9,3 m/s 08.mar.14 14,6 m/s 30.jan.14 8,3 m/s 
13.apr.14 7,7 m/s 07.mar.14 13,6 m/s 29.jan.14 7,1 m/s 
12.apr.14 10,2 m/s 06.mar.14 13,6 m/s 28.jan.14 10,6 m/s 
11.apr.14 11,1 m/s 05.mar.14 9,1 m/s 27.jan.14 9,6 m/s 
10.apr.14 8,8 m/s 04.mar.14 5,1 m/s 26.jan.14 5,1 m/s 
09.apr.14 7,8 m/s 03.mar.14 7,1 m/s 25.jan.14 7,7 m/s 
08.apr.14 7,6 m/s 02.mar.14 5,2 m/s 24.jan.14 6,8 m/s 
07.apr.14 4,7 m/s 01.mar.14 6,8 m/s 23.jan.14 6,5 m/s 
06.apr.14 4,2 m/s 28.feb.14 7,1 m/s 22.jan.14 7,6 m/s 
05.apr.14 14,9 m/s 27.feb.14 7,0 m/s 21.jan.14 7,8 m/s 
04.apr.14 7,8 m/s 26.feb.14 7,4 m/s 20.jan.14 6,7 m/s 
03.apr.14 7,2 m/s 25.feb.14 13,3 m/s 19.jan.14 8,3 m/s 
02.apr.14 10,3 m/s 24.feb.14 15,8 m/s 18.jan.14 11,5 m/s 
01.apr.14 5,3 m/s 23.feb.14 9,2 m/s 17.jan.14 8,9 m/s 
31.mar.14 9,2 m/s 22.feb.14 9,3 m/s 
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Tabell 2: Vindmålinger fra værstasjon Hjartåsen i perioden 1.1.2013 - 31.12.2013. 
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Tabell 3: Vindmålinger fra værstasjon Hjartåsen, i perioden 1.1.2013 - 31.12.2013
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Tabell 4: Vindrose fra værstasjon Hjartåsen, i perioden 1.1.2013 – 31.12.2013
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Tabell 5: Værstatistikk fra værstasjon Hjartåsen, i perioden 1.1.2013 - 31.12.2013.
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Figur 1. Plassering av rekkverk på siden av skulderen med fresfelt (Figur 5-7, s 55 i håndbok 285). 
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Tegning 1: Profil 0 - 750 
 

 
Tegning 2: Profil 1500 - 2250 
 

 
Tegning 3: Profil 2250 - 3000 

Profil 1400 – 1700. Anbefaler at vegen 
legges i samme høyde som jernbanen. For 
at unngå at snø kastes på vegbane fra tog. 

Profil 1930 – 2050. Anbefaler å 
ta ut sidetak for å få lagringsplass 
for drivsnøen. 

Profil 2250 – 2750. 
Anbefaler å fjerne rekkverk. 

Profil 2250 – 2650. Anbefaler å ta in kurvatur, slik at en slakere skråning 
opprettholdes på utsiden.  

Slutt på rekkverk og 
drivsnø problematikk. 

Start på parsell, drivsnø 
problematikk til profil 2750. 

Profil 0 – 150. Anbefaling: Flakke ut skråning. 
Terrenghelning 1:4-1:5 høyre side av veg. 

Bruforslag 

Profil 1700 – 2250. Anbefaler 
at eksisterende E6 fjernes og at 
terrenget jevnes ut. 

Start på rekkverk. 
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Tegning 4: Profil 10500 - 11250 
 

 
Tegning 5: Profil 11250 - 12000 
 
 
 
 
 

Elektrisitet 
 
 

Profil 11000 – 11200. 
Forslag: Ny bom, snuplass 
og lommeparkering 150 - 
200 m. 

Eksisterende stikkrenne 

Profil 11530-11820. Drivsnø 
problematikk. 
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