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Formingsveileder E6 Stormyra - BjerkvikStatens vegvesen Region nord

Denne formingsveilederen gjelder for ny E6 Stormyra - Bjerkvik i Narvik 
kommune.

Bakgrunnen for utbyggingen er at dagens veg har lav standard i forhold 
til vegens funksjon som en del av stamvegsnettet i regionen. Formålet 
med planarbeidet er å legge til rette for en fremtidsrettet vegløsning med 
gode trafikksikkerhet og fremkommelighet.

Prosjektet har mange temaer og utfordringer som er sammenfallende 
med prosjektet Hålogalandsveien. Deler av veilederen er derfor basert på 
Formingsveileder for Hålogalandsveien.

Formålet med formingsveilederen er å være en overordnet veileder som 
skal sikre god kvalitet og helhetlig utforming av vegen og veganleggets 
omgivelser. Den skal gi en oversikt over hva som er viktig å vektlegge 
med hensyn til landskap og arkitektur samt naturmiljø, nærmiljø, 
friluftsliv, naturressurser og kulturmiljø. Veilederen er et arbeidsredskap 
for å sikre estetiske og miljømessige målsetninger gjennom hele 
prosessen fra reguleringsplan til ferdig anlegg. Formingsveilederen skal 
benyttes i videre planlegging og prosjektering av strekningen. 

Veilederen er et supplement til gjeldende håndbøker og overstyrer ikke 
krav og føringer herfra. 

Det nye veganlegget vil føre til bredere veger og inngrepene vil 
beslaglegge nye arealer, men anlegget medfører også en ryddigere og 
bedre arealbruk. Antall avkjørsler og støybelastningen på tilgrensende 
boliger vil reduseres. Dette vil sammen med en god funksjonell 
og estetisk utforming av anlegg og tilstøtende arealer, bidra til en 
forbedring i forhold til dagens veg. 

Statens vegvesen har uttalte ambisjoner for estetisk kvalitet gjennom 
sin arkitekturstrategi. Målet er at god arkitektonisk kvalitet skal 
skape gode og framtidsrettede løsninger og fremme gange, sykkel og 
kollektive reisemåter. Veilederen definerer prosjektets ambisjonsnivå 
for arkitektonisk kvalitet og begrunner de løsningene som velges. Den 
gir anbefalinger og føringer for en helhetlig utforming av anleggene. 
Gjennom utformingen skal vegens funksjon med gang-, sykkel-, 
kollektiv- og nyttetrafikk sett opp mot stedets behov ivaretas. 

Landskapsarkitektene Wichada Treepoonpon og Audun Brekke Fjeldheim 
i Sweco Norge AS har utarbeidet formingsveilederen og har sammenfattet 
alle innspill fra den tverrfaglige prosjektgruppen i Sweco Norge AS. 
Formingsveilederen er laget i samarbeid med landskapsarkitekt Ulf - 
Håkon Stoltz og planleggingsleder Thore Jensen i Statens vegvesen 
Region nord.

Der ikke annet er angitt er bilder og illustrasjoner fremstilt av Sweco.

Oslo, mars 2017

Forord

“Den sovende dronning” 
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Kapittelet introduksjon gir en innføring i prosjektet 
og i ulike formelle forutsetninger.
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1.1 Formål
Formingsveilederen skal definere prosjektets 
estetiske ambisjonsnivå og være en overordnet 
veileder som skal sikre god kvalitet og helhetlig 
utforming av vegen og veganleggets omgivelser. 
Veilederen skal sikre samspill med omgivelsene 
samt ivareta og forsterke lokale kvaliteter. Den skal 
tilføre nye visuelle opplevelser for alle brukere av 
veganlegget.

Formålet med veilederen er ikke å legge bånd på 
prosjekteringen, men sikre at E6 Stormyra - Bjerkvik 
får riktig kvalitet med en gjennomgående helhetlig 
utforming som er bærekraftig og gjenkjennelig.

Veilederen gir føringer for den videre formmessige 
utvikling av planområde. Formingsveilederen viser 
derfor prinsipper som skal tilstrebes, ikke endelige 
løsninger. Det vises til beskrivelsen av estetisk 
ambisjonsnivå for hvordan føringene skal håndteres.

Formingsveilederen skal begeistre, og være et 
inspirerende arbeidsverktøy for prosjekterende og 
planleggere, både interne og eksterne aktører.

Videre skal formingsveilederen danne grunnlag for 
prioriteringer og økonomiske vurderinger.

1.2 Målgruppe
Formingsveilederen skal gi prosjektledelsen oversikt 
over hva som er viktig å vektlegge med hensyn til 
landskap og arkitektur samt naturmiljø, nærmiljø, 
friluftsliv og kulturmiljø. 

Formingsveilederen skal være et tidsbesparende 
arbeidsverktøy for den prosjekterende, både internt 
og eksternt, i alle planfaser. All prosjektering 
skal utføres som et tverrfaglig samarbeid der alle 
relevante fagtemaer er representert. 

Det er viktig at veilederen er godt forankret i 
prosjektledelsen, slik at den blir respektert og 
etterfulgt i utarbeidelsen av konsekvensutredning, 
reguleringsplan, konkurransegrunnlag og i 
byggefasen. 

For å ivareta variasjon og særpreg innenfor de ulike 
parsellene E6 i Nordland inneholder, forutsettes 
det at de prosjekterende setter seg inn i allerede 
planlagte og bygde tiltak.

1.3 Dokumentstatus

Formingsveilederen skal ha status som internt 
styringsdokumentet og derfor være et felles 
grunnlagsdokument i prosjektet. Avvik fra 
veilederen skal betraktes som avvik fra prosjektets 
forutsetninger.

1.4 Oppbygging
Formingsveilederen skal leses som et oppslagsverk 
der hver del kan leses hver for seg, men likevel 
understøtter og utdyper hverandre. Denne 
formingsveileder er inndelt i 7 kapitler.

1.5 Estetisk ambisjonsnivå
For å sikre god kvalitet i utforming av vegen og veganleggets omgivelser, er det viktig å gi en definisjon av 
det estetiske ambisjonsnivået. Dette vil ikke legge begrensninger for utformingen, men gi en pekepinn på 
hva er viktig når det gjelder kvalitet. 

I formingsveilederen vil det opereres med tre måter å håndtere føringene. Disse er definert for å sikre felles 
forståelse.

Skal:
Føringen er i tråd med reguleringsplanbestemmelsene.

Bør:
Føringen er ønskelig gjennomført. Dersom dette ikke er mulig skal dette redgjøres for.

Tilstrebes:
Det skal tas sikte på at føringen gjennomføres der det er aktuelt.

Herjangsfjorden (Hearjjak).
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1.6 Prosjekt E6 Stormyra - Bjerkvik

Målsetting for planforslaget

Hovedformålet med ny E6-trasé på strekningen Stormyra – Bjerkvik er å 
erstatte dagens utdaterte veg med en framtidsrettet vegløsning. Målet 
med planarbeidet og det ferdigbygde anlegget er å bidra til:

Effektmål

•	 Forbedret trafikksikkerhet, redusere antall ulykker og øke 
opplevelsen av trygghet. 

•	 Bedre framkommelighet, og redusert reisetid.

•	 Bedre bo- og nærmiljø mellom Stormyra og Bjerkvik.

Resultatmål 

•	 Legge til rette for at flere som bor eller ferdes mellom Bjerkvik og 
Narvik skal benytte sykkel.

•	 Vegtrasé utformes og velges med sikte på å unngå ulykker.

•	 Skape forutsigbarhet i areal-, veg- og transportplanlegging.

•	 Sikre en vegutforming som er iht standardkrav.

Oversiktskart viser planområde og veglinje, vegareal og tunnel for E6 Stormyra - Bjerkvik.
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1.7 Visjon
På lag med omgivelsenene - robust, nøktern og moderne.

Visjonen signaliserer at vegen skal integreres i landskapet og planlegges med respekt for omgivelsene 
samt motivere til helhetlig og gjennomgående løsninger med robuste, nøkterne og moderne elementer.

Visjonen gir et sammendrag av målsettingene og sier noe om prosjektets estetiske ambisjonsnivå, 
Ambisjonsnivået er i tråd med Statens vegvesens arkitekturstrategi.

1.8 Landskapskonsept
Konseptet for strekningen er å synliggjøre det eksisterende landskapet gjennom lokaliseringen og utformingen av 
den nye vegen. Virkemiddelet er terrengtilpasning. De store landformene blir premiss for hvordan vegelementene 
tilpasses det eksisterende terrenget. Avrundede former som finnes i fjellformasjonene, myrene og de U-formede 
dalene i området, gjentas i vegens plassering i landskapet. De samme formene gjengis i anleggets avslutningen mot 
det tilgrensende landskapet. Konseptet gjør at vegen integreres i landskapet. Det overordnede bildet av landskap-
stilpasning betones også ved at utvalgte landskapstrekk på vegstrekningen bryter og fremheves i kontrast mot de 
store landformene. Disse kontrastbildene finnes i tydelige skar, gløtt og retninger i landskapet.

1.9 Målsettinger for landskap

1. Veganlegget skal fremheve kvaliteter i landskapet og fremstå helhetlig og lavmælt med best mulig tilpasning 
til omgivelsene.

2. Landskapets særpreg og skala skal være førende ved utforming av vegen og sideterrenget, ved utforming av 
konstruksjoner og valg av vegutstyr.

3. Veganlegget skal være trygt og oversiktlig. 

4. Vi har lagt vekt på å dempe sideterrenget, skape en rolig og behagelig reiseopplevelse.

5. I alle planfaser, samt drift og vedlikehold, skal løsninger som tar hensyn til naturmiljø, kulturmiljø, 
landskapsbilde, nærmiljø og naturressurser (reindrift) gis gode forutsetninger.
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1.10 Overordnede lover og føringer
•	 Statens vegvesens visjon om å arbeide for et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt utformet 

transportsystem for å dekke samfunnets behov for transport og fremme regional utvikling.

•	 Statens vegvesen Arkitekturstrategi. (Vegdirektoratet, Miljøseksjonen, 2012 - 2017)

•	 Statens vegvesen håndbok N100, Veg- og gateutforming. (Vegdirektoratet, 2014)

•	 Statens vegvesen håndbok V712, Konsekvensanalyser. (Vegdirektoratet, 2014 versjon 1.1)

•	 Planprogram E6 Stormyra - Bjerkvik, 2016

•	 Forprosjektrapport E6 Stormyra - Bjerkvik, 2015

•	 Plan og bygningsloven. (Miljøverndepartementet, 2009)

•	 Naturmangfoldsloven (Klima og naturmangfoldsloven, 2009)

•	 Nasjonal sykkelstrategi 2014 - 2023. Grunnlagsdokument fra NTP 2014 - 2023. (Vegdirektoratet, 2012)

•	 Nasjonal gåstrategi. Strategi for fremme gåing samt transportform og hverdagsaktivitet: (VD 2012)

•	 Nasjonal forventninger til regional og kommunal planlegging. (Miljøverndepartementet, 2011)

•	 Den europeiske landskapskonvensjonen. (Europarådet, 2004)

Statens vegvesens arkitekturstrategi

MILJØ OG ENERGIVENNLIGE LØSNINGER SKAL PREGE ARKITEKTUREN.
Mål: Statens vegvesen skal bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av virkemidlene for å skape helhetlige og 
fremtidsrettede løsninger.
BYER OG TETTSTEDER SKAL UTVIKLES MED ARKITEKTUR AV GOD KVALITET.
Mål: Statens vegvesens transportanlegg i byer og tettsteder skal være av god arkitektonisk kvalitet, og gjennom 
sektoransvaret skal vi bidra til å framme god by- og stedsutvikling.
STATEN SKAL IVARETA KULTURMILJØ OG BYGNINGSARV.
Mål: Statens vegvesen skal forvalte kulturminner, kulturmiljøer og kulturlandskap som kilder til forståelse av felles 
kultur og identitet.

Planprogram E6 Stormyra - Bjerkvik

I Planprogram for E6 Stormyra - Bjerkvik står det: “Planarbeidet forholder seg til Statens vegvesens 
arkitekturstrategi, der vegvesenet forplikter seg til å bruke god arkitektonisk kvalitet som ett av virkemidlene for å 
skape helhetlige og framtidsrettede løsninger.”

Formingsveileder for E6 Stormyra - Bjerkvik skal være et verktøy for å sikre et helhetlig estetisk uttrykk langs hele 
strekningen, samtidig som veilederen skal speil lokal identitet og mangfold langs strekningen.

Elvegårdselva.
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Kapittelet vegen i landskapet er en innføring i det 
store landskapet og de ulike landskapstypene 
strekningen går gjennom samt en gjennomgang av 
fokusområder i prosjektet.
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2.1 Det store landskapet
LANDSKAPSKARAKTER

Planområdet strekker seg fra Stormyra, som ligger på halvøya avgrenset 
av Herjangsfjorden og Rombaksfjorden, og frem til grensen til tettstedet 
Bjerkvik innerst i Herjangsfjorden. Vegstrekningen går i hovedsak i 
uberørt terreng gjennom utredningsområdet, med unntak av strekningen 
mellom Hamnvik og Bjerkvik.

Norsk institutt for skog og landskap (NIJOS) har utarbeidet et nasjonalt 
referansesystem for landskap. Referansesystemet deler landet inn i 
45 landskapsregioner med 444 underregioner (Puschmann 2005). 
Inndelingen er basert på store likheter i landskapet, og hver region 
har sin særegne karakter (skogoglandskap.no). Ved å gå inn å se på 
særtrekkene i landskapsregionen, vil man kunne danne seg et bilde av 
landskapskarakteren i utredningsområdet. Utredningsområdet berører 
en landskapsregion med tilhørende underregion. Landskapsregion 32 
Fjordbygdene i Nordland og Troms med underregion Ballangen/Evenes. 
Regionen er beskrevet nedenfor delvis gjengitt etter Puschmann (2005). 
Listen nedenfor skildrer planområdets viktigste karaktertrekk.

MORFOLOGI
•	 Herjangsfjorden og Geitlifjellet danner dominerende 

landskapselementer.
•	 Området er preget av landformer med tydelig øst-vest retning. 

Dalsøkk og skar som strekker seg fra fjorden og inn i fjellpartiet 
er tydelige trekk og gir landskapet god lesbarhet.

•	 I deler av området er kupert småskala skog- og 
jordbrukslandskap et karaktertrekk. Dette er typisk for 
landskapsregionen.

•	 Daler og skar.
•	 Viktige vassdrag på strekningen er Per Rasmuselva, Moelva, 

Medbyelva og Elvegårdselva.

VEGETASJON
•	 Myrområder.
•	 Bjørkeskog dominerer fjellsidene.
•	 Mindre furuskog mot øst.
•	 Kulturlandskap i gjengroing, men også aktive jordbruksområder.
•	 Mye verdifull eldre kulturmark.

BEBYGGELSE
•	 Jordbruk og industri.
•	 Mindre gårdsbruk og frittliggende hus på strandflaten.
•	 Tettstedet Bjerkvik med blanding av nye og eldre boligfelt.
•	 Rødmalte naust i strandsonen.

Landskapsregion 32 Fjordbygdene i Nordland og Troms

Regionen er en typisk fjord- og fjellregion der fjordtrauet er det 
dominerende landskapselementet. De vanligste fjellformene er høye og 
rolige avrundede fjellmassiv som brytes opp av steile fjellsider, spisse 
tinder, U-daler, botner og hengende sidedaler. Relieffet er ofte stort, 
og helningen på skråningene varierer fra slake åssider til stupbratte 
fjellsider.  

Fjordene er brede ved munningen mens lenger inn i landet er fjordarmen 
smal, ofte med godt utsyn til motsatt bredde. Mellom fjordflaten og 
fjellfoten finner vi ofte en smal strandflate. 

Bjørkeskogen er vanlig i hele regionen, og rik engbjørkeskog dominerer 
stedvis hele fjordsiden. Gråor vokser på leirjord og elvebakker. I 
bratte fjord- og dalsider med mye skred og forvitring sees ofte snaue 
grasbakker etter beite og slått, men i likhet med kulturlandskapet er 
også mange av disse i begynnende gjengroing. 

Regionen er en typisk fjord- og fjellregion der fjordtrauet er dominerende landskapselementet. Bilder var tatt fra Småvasshaugen og ser mot Herjangsfjorden.
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2.2 Karaktertrekk

1. E10 - Kong Olavs veg
Fra Bjerkvik til Stormyra følger E10 samme trasé som 
E6. E10 fra den svenske riksgrensen ved Bjørnfjell 
til Å, den ytterste tettbebyggelsen på Moskenesøya i 
Lofoten har fått navnet Kong Olavs veg. Strekningen 
mellom Narvik og Kiruna kalle også mellomriksveien. 

2. Krigshistorisk landskap
Veistrekningen mellom Narvik og Bardufoss har 
nå fått navnet General Fleischers vei – til minne 
om den norske generalen Carl Gustav Fleischer 
som ledet styrkene i kamp og påførte de tyske 
invasjonsstyrkene deres første nederlag under andre 
verdenskrig. Prosjektet er et samarbeid mellom 
Hærens styrker, Statens vegvesen og kommunene 
i området. Målet med prosjektet har vært å ivareta 
og presentere en viktig del av norsk krigshistorie 
samt å anerkjenne og ære veteraner og avdelinger, 
norske så vel som allierte. Langs strekningen er det 
reist seks minnesmerker; på Skjomnes, Bjørnefjell, 
Herjangen, Øse, Lapphaugen og Bardufoss.

3. Fiske/ handel/ jordbruk
Planarbeidet har vist at strekningen fra Stormyra til 
Bjerkvik har lange tradisjoner med fiske, handel og 
jordbruk. Fiske finner ved Elvegårdselva i Bjerkvik. 
Kulturlandskapet er flere steder i ferd med å gro 
igjen på grunn av nedleggelse av mindre gårdsbruk. 
Landbruk med husdyrhold og noe skogbruk finner vi 
i større og mindre grad.

4. Fjellene, fjorden og utsikten
Landskapet mellom Stormyra og Bjerkvik skifter mye 
i karakter fra storskala fjordlandskap til småskala 
jordbrukslandskap. Bygdene ligger med nær 
tilknytning og utsikt til fjord og sund, omkranset 
av fjellformasjoner. De fleste grendene ligger på 
gammel strandlinje oftest med bratte lier, fjellet bak 
og fjord foran. Ofotfjorden og Herjangsfjorden er 
viktige for ferdsel og transport på sjøen og har vært 
bindeledd i kommunestrukturen i kommunene rundt. 

5. Gruvedrift og industri
I Geisvik ligger det et masseuttak/pukkverk hvor 
det produseres forskjellige fraksjoner av gneis. 
Produksjonen påvirkes ikke av planlagt vegtiltak. 

6. Kulturhistorisk bakgrunn
Det er funnet kulturminner langs Herjangsfjorden 
som tyder på at området har vært i bruk siden 
steinalderen. Det er både gjort funn av boplasser 
og helleristninger. Herjangsfjorden var fra gammelt 
av trolig bosatt av sjøsamer, og skriftlige kilder 
viser at bosetningen på Øyjord og i Bjerkvik var 
samisk på 1400-1500-tallet. Det ble drevet 
kombinasjonsbruk med både rein og bufe, samt 
stor utnyttelse av utmarksressurser som fangst, 
fiske og kullfremstilling. Utover 1700-1800-tallet 
ble fjord og fjellområdene her brukt av samer fra 
Nord-Sverige i sommersesongen. Selve Bjerkvik 
hadde funksjon som «handelsplass,» der samene 
byttet til seg varer fra nordmenn i bytte mot 
kjøtt. På 1830-tallet kom en ny lov som forbød 
dette kombinasjonsbruket; og de fleste valgte å 
bli jordbrukere. Gården Elvegården kan tidfestes 
i skriftlige kilder helt tilbake til 1600-tallet. Den 
militære virksomheten på Elvegårdsmoen og 
kaianlegg i Hamnvika startet i 1909. Planområdet 
ligger i det området som trolig er det mest 
betydningsfulle for krigshandlinger i Norge i 2. 
verdenskrig. Slaget om Narvik i mai 1940 var det 
største slaget på norsk jord, og det første slaget 
som ble vunnet av de allierte. Det er en rekke rester 
fra slaget som fremdeles er svært godt synlige i 
landskapet i dag. Dette er i hovedsak depot og 
stillinger langs strandsonen og daldrag på fjellene 
Daltinden, Mellafjellet og Medbyfjellet.

7. Arkitektur/ bebyggelsen
Bebyggelsen består av små og mellomstore gårder 
med trehus og uthus. Delområdet består av spredt 
boligbebyggelse, gårdsbruk i drift og nedlagte 
bruk. Deler av dalen benyttes også til militære 
formål. Bebyggelsen er i hovedsak lokalisert på 
østsiden av dagens E6 mens det finnes en del naust i 
strandsonen på vestsiden.

Midnattsol/ mørketid
Midnattsol er mellom 22. mai-21. juli og mørketid 
er mellom 1. desember-12. januar.

1
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2. Minnesmerke General Fleichers veg.

6 Bildet fra Museum Nord

6 Bildet fra Museum Nord
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2.3 Landskapstyper
STORESKALA FJORDLANDSKAP MED BRATTE FJELLSIDER OG SMAL STRANDFLATE
Ofotfjorden med fjordarmene Herjangsfjorden og Rombaksfjorden er store fjordsystemer som preger planområdet. Fjordene er brede ved munningen 
mens lenger inn i landet er fjordarmen smal, ofte med godt utsyn til motsatt bredde. Mellom fjordflaten og fjellfoten finner vi ofte en smal strandflate. 
Bjørkeskogen er vanlig i hele regionen, og rik engbjørkeskog dominerer stedvis hele fjordsiden. Gråor vokser på leirjord og elvebakker. I bratte fjord- 
og dalsider med mye skred og forvitring sees ofte snaue grasbakker etter beite og slått, men i likhet med kulturlandskapet er også mange av disse i 
begynnende gjengroing.  

DALLANDSKAP
De vanligste fjellformene er høye og rolige avrundede fjellmassiv som brytes opp av steile fjellsider, spisse tinder, U-daler, botner og hengende 
sidedaler. Relieffet er ofte stort, og helningen på skråningene varierer fra slake åssider til stupbratte fjellsider

KUPERT SMÅSKALA SKOG- OG JORDBRUKSLANDSKAP
Landskapet ved Medby preges av bølgende landformer med både tett skogsvegetasjon og myrområder. Mye av jordbruksarealene er i aktiv drift, men 
også her sees en begynnende gjengroing av kulturlandskapet.

Storskala fjordlandskap med bratte fjellsider og smal strandflate.

Oversiktskart viser strekning: E6 Stormyra - Bjerkvik.

Fordlandskap med smal strandflate.

Dallandskap i Bjerkvik.

Kupert småskala skogslandskap.

Sør ved Stormyra.
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2.4 Vegen i landskapet
Planområdet strekker seg ca 8 km fra Stormyra i sør til Bjerkvik i nord. 
Planområdet er delt inn i 2 landskapsområder.

1. STORMYRA - HAMNVIK
Delområdet utgjør overordnet et landskapsbilde avgrenset av 
Herjangsfjorden i vest og fjellmassivene i øst. Her finnes den typiske 
situasjonen for landskapsregionen med en smal sone mellom fjære og 
fjellfot. Fjellene har en struktur med tydelige daler og skar i øst-vest 
retning. De fremtredende skarene, Per Rasmuselvskaret, Hellmundskaret 
og Geisvikskaret viser tydelig retning i landformen. Skarene og dalene 
kan følges helt fra fjorden og videre inn i fjellmassivene mot øst,  
Landformene gir god lesbarhet i landskapet.

Bildet viser typiske landskapstrekk i delområdet. 

I sør avgrenses delområdet av overgangen til Stormyra og det åpne 
landskapet som dominerer på Øyjordhalvøya. I nord avgrenses 
delområdet av overgangen til fjorden, et åpent dallandskap, samt 
bebygde arealer som preger områdene ved Hamnvik og Medby.

Landskapet i de mindre rommene innenfor delområdet finner vi igjen fra 
den store landformen; de tydelige dalene fra fjorden og mot fjellpartiet, 
myrene og elvene i bunnen av dalen og det småkollede fjellandskapet 
med avrundede former.

2. HAMNVIK - ELVEGÅRD
Delområdet ligger i bunnen av Herjangsfjorden og landskapet er vidt og 
flatt. Dalen fortsetter videre østover inn mot bergene ved Hartvikvatnet. 
Delområdet har et kupert småskala skog- og jordbrukslandskap som 
karakter, og er typisk for landskapsregionen. 

Delområdet består av spredt boligbebyggelse. Deler av dalen benyttes 
også til militære formål. Bebyggelsen er i hovedsak lokalisert på østsiden 
av dagens E6 mens det finnes en del naust i strandsonen på vestsiden. 
Sonen nærmest fjorden, fjæresonen, er smal og for det meste uberørt. 
Mellom fjæra og dagens veg ligger et areal med gammel slåttemark. 
Strandsonen, som inkluderer fjæra og arealene innenfor, bukter seg 
i små viker langs fjorden og viser sammen med naustene det visuelle 
småskala kulturlandskapet i det store fjordrommet. Eksisterende veg har 
noen punktvise fyllinger i strandsonen, men er ikke dominerende i det 
visuelle bildet.

Dagens E6 går langs fjorden og har et vidt utsyn mot havet og 
omkransende fjellmassiver.

Fjæra ved Medby. Delområdet 2 er en del av det store fjordlandskapet.Bildet viser Herjangsfjorden som danner en overgang i landformen mot vest.

Bildet viser den typiske landformen i delområde 1. Både i stor og liten skala 
defineres landformen av daler, skar og sprekker i fjellet av øst-vest retningen.  

Kart viser inndeling i delområder for tema landskapsbilde.
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Herjangsfjorden inngår i landskapstypen “Storskala fjordlandskap med bratte fjellsider og smal strandflate”.
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2.5 Oversiktskart over vegstrekningen

Oversiktskart over vegstrekningen.
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Kapittelet formspråk, materialer og farge 
inneholder de grunnleggende føringene for 
utformingen. Dette skal bidra til å skape et 
gjennomgående visuelt utrykk av strekningen 
mellom Stormyra - Bjerkvik. 

Det påpekes at under temaene formspråk, farger 
og materialer er skissene og fotografiene ment 
som retningsgivende og som inspirasjon til videre 
prosjektering.
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3.1 Formspråk
Ved utforming av elementer langs strekningen skal viktige intensjoner fra 
reguleringsplan ivaretas og føres videre. 

Alle formgivninger av anlegget skal ha et gjennomgående felles uttrykk 
som er gjenkjennelig. Det er viktig at formgivningen fungerer både om 
sommeren når det er lyst, og om vinteren når det er mørkt. Formspråket 
skal ha et moderne uttrykk som er lokalt forankret til stedet

FORM
Strekningens lokale bebyggelse og naturmiljø er inspirasjonskilden til 
formspråket.

Bebyggelsen langs vegen og tettstedene er utformet i nøktern stil. 
Byggeskikken er preget av kystkulturen. Kontrasten mellom det mektige 
fjell- og fjordlandskapet og den enkle og kvadratiske bebyggelsen, gjør 
at bebyggelsen stikker seg ut som geometriske former. Naturlig form av 
daler med bratte fjellsider, strandlinjene og avrundede form av steiner 
langs Herjangsfjorden er inspirasjonsform for utforming av linjeføring for 
gangveier, stier og andre elementer langs vegstrekningen.

Bebyggelsen i strekningen.

Avrundede steiner i Herjangsfjorden.
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3.2 Materialbruk
E6 Stormyra - Bjerkvik vil i hovedsak ha asfalt som dominerende material 
for veganlegget. Andre elementer som bruer, belysning vil ha mer 
detaljer og bruke andre materialer som tillegges større omtanke. Dette 
vil gi en god og helhetlig utforming av veganlegget. Den prosjekterende 
skal finne en balanse i bruk av materialer og detaljer slik at det nye 
veganlegget oppleves harmonisk.

REFERANSER FOR MATERIALER
Inspirasjon for materialvalg tar utgangspunkt i stedets særpreg, naturlig 
farge og kvaliteter langs strekningen. Dette betyr at vi foreslår å bruke 
materialer som finnes i dagens situasjon, både med hensyn til lokal 
vegetasjon og materialbruk.  Det brukes bestandige materialer som 
naturstein og rusttregt stål.

For vegutstyr og møbleringselementer i stål anbefales det pulverlakkering 
og at det velges gråtoner som angitt i fargepaletten.

MATERIALER
Valg av materialer i forbindelse med den nye E6 Stormyra - Bjerkvik skal 
oppfylle kriterier til visuelle og taktile kvaliteter, uttrykk, robusthet og 
miljø.

Det nye gang- og sykkelvegbru over Elvegårdselva skal gjenspeil den 
gamle Elvegårdsbru. Den gamle brua har hatt to tørrmurte ovale landkar 
med en lett trekonstruksjon. Den nye bru skal plasseres på det bevart to 
gamle landkar. Ny bru skal gjenspeile den gamle bru fra 1950.

Terrengmurer og støttemurer i forbindelse med portalene utføres av 
betong og naturstein. Selve portalene vil beskrevet under kapittel 5.3 
Tunnel og portal.

SOLID OG ROBUSTE MATERIALER
Ved valg av materialer skal det legges vekt på robusthet i utrykk og 
tåleevne for slitasje over tid slik at anleggene eldes med verdighet. 
Veganlegget skal inneholde solide og bestandige materialer som er 
tilpasset til de lokalklimatiske forholdene, har lang levetid og som 
gir lave drifts- og vedlikeholdskostnader. 

MILJØ OG BÆREKRAFT
Materialer skal basere seg på norske, lokale leverandører så langt 
det er mulig. Slik reduseres transportbehov. Miljøvennlig materialer 
og overflatebehandlinger skal prioriteres høyt. Gjenbruk skal 
tilstrebes.

KONTRASTER
Å benytte lokale materialer i veganlegget gjør at anlegget spiller på lag 
med omgivelsene. Å behandle de lokale materialene på ulike måter for 
å få frem nye strukturer og teksturer, gjør at anlegget legger grunnlaget 
for nye opplevelser innenfor et gjenkjennelig landskapsbilde.
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Gjenstandene funnet i fjæra er eldre dagsignal som ble heist opp i masta ved oppankring. Det ble benyttet ved navigasjon. 
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3.3 Farge
GRUNNFARGE
Naturens og sjøens farger skal brukes som inspirasjonskilder for 
grunnfargene. 

Fargepaletten holdes i kalde grånyanser/grunnfarger og varme 
jordfarger/kontrastfarger med innslag av rødt. 

De kalde fargene gjenspeiler lyset i Narvik vinterstid, mens de varme 
jordfargene tar opp i seg fargene i mange av fasadene til byggene og 
bebyggelsen.

De kalde grånyansene tenkes benyttet i vegutstyr og 
møbleringselementer mens de varme jordfargene benyttes i veganlegget 
og dekker av stein og betong.

KONTRASTFARGE
Kontrastfarger kommer fra naturen høst- og vinterfarger, og ved
soloppgang og nedgang. Kontrastfargene skal være sterke og klare. 

Ved ønske og behov for fargesetting av blikkfang eller spesielle 
designelementer benyttes sterke farger i rødtoner. 

Materialbruken langs vegen skal gjenspeile bygningsarkitekturens 
enkelhet og fargene fra paletten. 

Det angis ikke generelle fargekoder i formingsveilederen. Fargene under 
er retningsgivende og til inspirasjon.
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Kapittelet vegutforming og tilgrensende terreng 
inneholder grunnprinsipper som skal gjelde for 
utforming av vegen og dens tilstøtende terreng. 
Kapittelet beskriver sideterreng, vegetasjon, 
naturmiljø, sjø, elv og vann, massehåndtering - 
deponier og kryssområder. 
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4.1 Linjeføring og vegprofil
LINJEFØRING
Vegen skal ha en myk linjeføring som følger overordnede terrengformer 
og ivaretar karakteristiske landskapselementer slik at vegen “hører 
hjemme” i landskapet. 

VEGPROFIL
Ny E6/ E10 fra Stormyra til Bjerkvik starter på Stormyra der den kobles 
på ny E6 fra Narvik til Stormyra (prosjekt Hålogalandsbrua). Vegen 
planlegges etter dimensjoneringsklasse H4 som gjelder for nasjonal 
hovedveger med ÅDT 4000 - 6000, og hastighet 80 km/t, forutsatt uten 
bompenger. Strekningen er ca. 8 km. Ny E6 har en vegbredde på 10 m, 
med 1 m forsterket midtoppmerking. På strekningen planlegges det ett 
forbikjøringsfelt for hver kjøreretning.

Strekningen har en tunnel, Ramnuran - Høgda tunnel. Lengden er ca. 
2000 meter inkl. portaler. Strekningen omfatter kryssområder og bruer. 
Det er satt av arealer for varige deponier og midlertidige anleggsområder 
flere steder langs strekningen. 

PRINSIPP FOR VEGENS PROFIL

Veg i fjellskjæring
•	 Fjellskjæringer tas normalt ut med helling 10:1.
•	 Avrunding av skjæringstoppen mot bakenforliggende terreng skal 

vurderes.   
•	 På strekninger med dårlig fjell må helningsgrad vurderes og evt. 

avbøtende tiltak iverksettes. 
•	 I tosidig skjæring skal det ideelt sett være samme helning på 

begge sider.
•	 Det skal unngås å sette igjen mindre fjellknauser. Utenfor 

sikkerhetssonen kan bergnabber med en viss størrelse få stå, 
der dette skaper bedre tilpassing til eksisterende terreng. Dette 
vurderes i samarbeid med landskapsarkitekt.

•	 På strekninger med lite fjell i dagen, skal det vurderes om 
fjellskjæringene kan legges ned til 1:2, slik at de kan jordslås og 
vegeteres. Dette gjøres i samråd med landskapsarkitekt.

•	 Inn mot alle fjellskjæringer skal det etableres en sikkerhetssone 
som er 6,5 m fra skulderkant med en fylling inn mot fjellfoten. 
Fyllingen skal ha en helning på 1:2.  

Avbøtende tiltak ved store terrenginngrep
Landskapets form, vegens linjeføring og skalaforholdet mellom landskap 
og veg er faktorer som påvirker omfanget av terrenginngrep.  Det er 
en målsetting å unngå store, varige inngrep. Ulike avbøtende tiltak skal 
vurderes for å redusere omfanget av terrenginngrep. 

•	 På strekninger med særlig høye skjæringer kan sikkerhetssonen 
økes, slik at fyllingen inn mot fjellfoten blir bredere og kommer 
høyere opp på skjæringsflaten. Slik kan omfanget av skjæringen 
reduseres. Vegetasjonsetablering langs fjellfoten vil kunne 
kamuflere skjæringen ytterligere.          

•	 Høye skjæringer kan terrasseres dersom dette bidrar til å dempe 
inngrepet. Likeledes kan det være aktuelt å sprenge ut nisjer for 
vegetasjonsetablering.

•	 Der det er god kvalitet på fjellet, kan skjæringer tas ut med 
helning 10:1 for å begrense høyden på skjæringer i sidebratt 
terreng. 

•	 Ved høye fyllinger og i sidebratt terreng, kan skråningen 
strammes opp til 1:2 for å unngå store arealbeslag.

•	 I hellende terreng kan lave støttemurer gi stor reduksjon av 
arealbeslag.

•	 Dersom det eksisterende terrenget faller mot en vegfylling, vil 
oppfylling av masser mot det eksisterende terrenget kamuflere 
vegfyllingen.

Tverrprofil H4, 10 m vegbredde.

4.2 Vegens sidearealer
Målet med utforming av sideterrenget er i tråd med visjon; spille på lag 
med omgivelsene. Dermed reduseres også vegens barrierevirkning. E6 
Stormyra - Bjerkvik vil gå gjennom to ulike landskapstyper, og medføre 
stor variasjon av inngrep i sideterreng.

TERRENGTILPASNING
Vegen bør i utgangspunktet legges slik at veganlegget får en 
terrengmessig bearbeidelse som gjør bruk av rekkverk overflødig.

Generelt om terrengtilpasning
•	 Det benyttes grunne grøfter med helning 1:4 langs vegen.
•	 I områder med liten plass, eller der det er ønskelig å ta vare på 

mest mulig av tilstøtende arealer, legges skråning med helning 
1:2.

•	 Skråningene skal generelt ikke legges brattere enn helning 1:2.    
I forbindelse med brukar kan helningen være 1:1.5.

•	 Skråningstopper og -bunner skal alltid avrundes, og det skal være 
en jevn overgang mellom skråning og terreng. 

Veg på fylling
•	 Fyllinger skal i prinsippet ha slake skråninger med god overgang 

til tilstøtende terreng, dvs. helning ikke brattere enn 1:4. 
•	 Bruk av biologisk nedbrytbare erosjonsmatter bør vurderes. 

Erosjonsmattene muliggjør revegetering i løsmasseskjæringer og 
fyllinger brattere enn 1:1,5.

•	 Ved eksponerte fyllinger er det svært viktig med et ryddig 
inntrykk som harmonerer med eksisterende terreng og 
vegetasjon.

Veg i løsmasseskjæring
•	 Løsmassekjæringer formes som en naturlig del av landskapet og 

sikres for å unngå erosjon.
•	 Normalt legges løsmasseskjæring med helning 1:2. Der det er 

ustabile grunnforhold må skjæringene være slakere enn 1:2.
•	 Der det er tosidige løsmasseskjæringer bør et åpent vegprofil 

med slake skråninger tilstrebes. 
•	 Ved høye løsmasseskjæringer skal det vurderes å bruke 

varierende helningsgrad. For eksempel kan det være 1:2 noen 
meter over vegbanen og deretter slakere helning frem til 
eksisterende terreng. Dette er spesielt ønskelig der vegen går i 
tosidige skjæringer over lengre strekninger. 

•	 På åkerland er det aktuelt med helning ikke brattere enn 1:8 der 
man ønsker dyrkbare sidearealer.

•	 Ved eksponerte skjæringer er det svært viktig med et ryddig 
inntrykk som harmonerer med eksisterende terreng og 
vegetasjon.Oversiktskart viser E6 Stormyra - Bjerkvik.
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Snitt ved profil 1140 viser ny E6 på fylling. Restareal mellom E6 og eksisterende terreng utformes og etableres med naturlig revegetering innenfor sikkerhetssone.

Snitt ved profil 420 viser ny E6 på slake fylling 1:4 og 1:10 og etableres med naturlig revegetering innenfor sikkerhetssone.

4.3 Typiske normalprofil innenfor landskapstypene

Vegens linjeføring, terrengtilpasning og utforming av fjellskjæringer 
følger konseptet for landskapsforming: «Avrundede former som finnes 
i fjellformasjonene, myrene og de U-formede dalene i området, og gjentas 
i vegens plassering i landskapet. De samme formene gjengis i anleggets 
avslutningen mot det tilgrensende landskapet.» Formingen av vegens 
sideterreng ivaretar de typiske landskapstrekkene i planområdet slik at 
de reisende vil få en god reiseopplevelse. Det ansees at plassering av 
kunst i veganlegget er overflødig da utsikten, tilpasningen til landskapet 
og spesifikke, fremhevede konstruksjonselementer langs vegen vil gi den 
reisende tilstrekkelige visuelle inntrykk.
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Snitt ved profil 1680 viser ny E6 på fylling. Fylling skal i prinsippet ha slake skråninger med god overgang til tilgrensende terreng, slik at bruk av rekkverk kan unngås, dvs. helning ikke brattere enn 1:4.

Naturlig revegetering langs E6 ved Stormyra.
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Snitt ved profil 4200 viser ny E6 på fylling med hlening 1:2 og 1:20, skråningen etableres med naturlig revegetering.

Snitt ved profil 5580 viser ny E6 på fylling/deponi med helning 1:2, skråningen etableres med naturlig revegetering. På østsiden ligger 
vegen i fjellskjæing 10:1.

Snitt ved profil 4380 viser ny E6 på fylling med hlening 1:2 og 1:10, skråningen etableres med naturlig revegetering. 
Skråningstoppen skal alltid avrundes, og det skal være en jevn overgang mellom skråning og terreng.
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Snitt ved profil 560 viser E6 i tosidig fjellskjæring. Hyller i skjæringen bidrar til å dempe/hindre nedfall fra å rulle ned på 
vegen.

Snitt ved profil 510 viser prinsipp for fjellskjæring med avrundet skjæringstopp. Mot fjellskjæringer på begge sider av vegen 
etableres 1:2 skråning med naturlig revegetering.

Snitt ved profil 5040 viser E6 i ensidig fjellskjæring. Terrenget mot vest er åpent for å gi utsikt mot Herjangsfjorden. Snitt ved profil 5510 viser E6 i tosidig fjellskjæring med avrundet skjæringstopp.
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Tiltak ved forming av høye fjellskjæringer

Fjellskjæringene er planlagt med helning 10:1. Skjæringshøyden blir 
opp mot 30 meter på det høyeste. En del av skjæringene er tosidige 
skjæringer. 

Ved høye bergskjæringer skal det etableres en permanent hylle i 
skjæringen. Skjæringene bør sprenges ut ovenfra og ned, slik at hyllen 
får en linjeføring som følger ovenforliggende terreng, i stedet for vegens 
linjeføring som ofte kan være tilfelle. 

Maksimal skjæringshøyde uten permanent hylle bør ikke være høyere 
enn 15 meter. Der den øvre delen av skjæringen har høyde 15 meter 
sprenges det ut en 7 m dyp hylle. Der øvre del av skjæringen er 10 meter 
sprenges det ut en 5 meter bred hylle.

Hyllen har flere funksjoner/fordeler:
•	 Den slaker ut skråningsvinkelen, noe som gjør skråningen mer 

stabil.

•	 Den gir en fin arbeidsplattform for boreriggen.

•	 Den fanger opp eventuelle nedfall fra terrenget over i den 
permanente situasjonen.

•	 Ulempen er naturligvis at bredden for inngrep i terreng blir større 
og en større mengde masse må tas ut.

•	 Vurdering av behov for, og ytterligere beskrivelse av en slik hylle, 
må gjøres som del av detaljprosjekteringen i byggeplanfasen.

Eksempel på tverrsnitt med en slik hylle. 

3D viser ny E6 i fjellskjæring ca. profil 5000.

3D viser fjellskæring sett fra nord ca. profil 720.

3D viser ny E6 i fjellskjæring sett fra sør ca. profil 400.

E6 i ensidig fjellskjæring. Terrenget mot vest er åpent for å gi utsikt mot Her-
jangsfjorden. Skjæringene bør sprenges ut ovenfra og ned, slik at hyllen får en 
linjeføring som følger ovenforliggende terreng.

3D viser ny E6 i fjellskjæring med fine avslutning mot terreng.
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4.4 Naturmangfold
Ny E6 Stormyra - Bjerkvik går gjennom eller i utkanten av store
verneområder med varige vassdrag, verna vassdrag og områder med
utvalgte naturtyper.

Elver
Per Rasmuselva er sakteflytende i området hvor veien krysser elva, med
fint substrat av sand og småstein. Det forekommer trolig stasjonær ørret
på strekningen. Nederst ved dagens E6 har strekningen noen stryk og
fosser. Det er ikke registrert elvemusling i elva.

I Medbyelva forekommer det stasjonær ørret. Vandringshinderet for
anadrom fisk er en kulvert under veien som krysser elva ca. 400 m opp
i vassdraget fra sjøen, men det er ikke registrert at elva har en egen
bestand med laks eller sjøørret. På strekningen er det områder med
passende substrat for gyting og oppvekst av ørret. Det er ikke registrert
elvemusling i elva.

Verna vassdrag
Elvegårdselva inngår i verneplan for vassdrag. I tillegg til vern mot
kraftutbygging innebærer vernet også at alle myndigheter gjennom sin
forvaltning skal bidra til at verneverdiene blir opprettholdt. Dette er
videre utdypet gjennom Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag.

PRINSIPPER/ TILTAK

•	 Dersom rekkverk er påkrev velges det rekkverkstyper som gir
minst mulig fysisk og visuell barrierevirkninger.

•	 Bruk av biologisk nedbrytbare erosjonsmatter vurderes,
erosjonsmattene muliggjør revegetering i løsmasseskjæringer
og fyllinger brattere enn 1:2.

•	 Eksisterende vegetasjonssone mellom vegen og vann, elver og
bekker skal bevares.

•	 Krav om naturlig revegetering med stedlig frøbank eller
innsamlet frøbank fra stedegne arter.

Per Rasmuselva. Vernet vassdrag - Elvegårdselva.

Medbyelva

29



Statens vegvesen Region nord Formingsveileder E6 Stormyra - Bjerkvik

PRINSIPPER/ TILTAK

Natur

Bevaring av eksisterende vegetasjon
Eksisterende vegetasjon skal bevares så langt det er mulig. RM-plan 
skal vise områder hvor eksisterende vegetasjon og naturbiotoper skal 
bevares.

Økologisk restaurering
•	 Vegens sidearealet skal hovedsak revegeteres naturlig der 

vegen går gjennom skogs- og naturområder, for å bevare og 
gjenopprette økologiske verdier i området.

•	 Dersom det ikke er mulig å revegetere naturlig bør det benyttes 
en stedstilpasset frøblanding.

Revegetering dyrket/ tidligere dyrket mark
•	 Matjord og jord fra bebyggelse holdes adskilt fra 

vegetasjonsdekket ved mellomlagring og skal ikke gjenbrukes i 
naturområder.

•	 Veggrøfter og skråninger i kulturlandskap og bebygde 
områder tilsås med egnet frøblanding. Sidearealene kles med 
undergrunnsjord framfor matjord.

Nye grøntanlegg

Frøblanding/ artslag
•	 Det skal brukes stedegen vegetasjon i nye grøntanlegg.

•	 Plantene skal være innenfor herdighetssone 6 og være av nordlig 
proveniens.

•	 Grøntanleggene skal være bestandige og robuste, samt ta hensyn 
til pollenallergikere.

•	 Frøblanding til gressarealer bør være stedstilpasset.

4.5 Vegetasjon/ revegetering
Strekningen fra Stormyra til Bjerkvik har ulike landskapstyper og 
fremstår som frodig. Vegetasjonen er variert gjennom de ulike 
landskapsrommene, med myr, bjørkeskog og furuskoger, blandingsskog 
fra tidligere beite, verdifull eldre kulturmark og intakt og nedlagt dyrka 
mark.

Reiseopplevelse
For strekningen fra Stormyra til Bjerkvik, vil den reisende sitte igjen 
med et inntrykk av fjordrommet som den dominerende opplevelsen av 
landskapet. Studerer man sekvensene på strekningen er det kontrastene 
mellom åpne og lukkede rom som er fremherskende for delområde 1, fra 
Stormyra til Hamnvik, mens for delområde to, fra Hamnvik til Elvegård, vil 
det være nærheten til strandsonen som sitter igjen som hovedinntrykk.

Etablering av naturlig vegetasjon
Områder hvor kantskogen er fjernet eller redusert, vil bli revegetert 
med stedegen vegetasjon der dette er mulig. Det skal bevares så mye 
sammenhengende kantskog/kantvegetasjon som mulig. 

Ved enkelte områder kan det vise seg å bli vanskelig å revegetere med 
vegetasjon. I disse områdene skal det etableres vegetasjonstuer i jordlag 
på steinmassene og planter og enkeltbusker klemmes godt fast mellom 
steinene.
Noen steder er det viktig å tilføre fint substrat i form av fin sand eller 
silt som kan binde vann (og mineraler). Dette er ofte mangelvare i/på 
erosjonssikringsanlegg. Det er rike jordmasser i området. Gjødsling skal 
derfor unngås. Hvis det er mulig tilføres vekstsubstrat som inneholder 
organisk materiale. Dette er viktig for hastigheten til veksten, særlig i 
etableringsfasen.

Eksempel på vegetasjonsetablering med naturlig vegetasjon.
(Kilde: Vassdragshåndboken, NVE).

Prinsipper for etablering av naturlig vegetasjon fra toppen av fylling og ned til 
normalvannstand. 

Bevisst tynning av vegetasjon for å åpne opp for utsikt på deler av 
strekningen, vil være et virkemiddel for å sikre god reiseopplevelse. 
Utsikt til typiske særegne stedskvaliteter langs veglinjen som gamle 
bygninger, landbruk, utsikt over strender, sjø og fjell, visuell kontakt 
med tettstedene og spredt bebyggelse langs vegen vil bidra til å 
skape identitet. Vegetasjon som punktopplevelse vil også være viktig 

Rigg- og marksikringsplan (RM-plan)
Det skal utarbeides RM-plan i forbindelse med konkurransegrunnlaget. 
RM-planen er stedfestet og konkret verktøy for å følge opp landskaps- 
og miljøhensyn under bygging. Planen skal sette de ytre rammene for 
anleggsarbeidet slik at skade på viktige landskapstrekk, kulturminner 
og vegetasjon unngås. Planen skal kartfeste eksisterende verdier, 
plassering av rigg, permanent og midlertidig deponi, samt vise hvordan 
massehåndtering skal gjennomføres. 
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MYR 

Ny E6 medfører inngrep i myr, noe som bl.a. gir endret vannbalanse og 
som kan resultere i endret vegetasjonsbilde. Tørrere miljø vil gi mer 
tørketolerant vegetasjon. Drenering gir dessuten en negativ klimaeffekt 
ved at klimagasser frigis. Inngrep i myr bør derfor unngås så langt det er 
mulig.

Avbøtende tiltak:
•	 Redusere inngrepsområdet så mye som mulig

•	 Veien legges i utkanten, og oppstrøms myra (for å unngå 
drenering)

•	 Opprettholde grunnvannstilsig 

•	 Unngå forurensning 

•	 Jobbe på frossen mark

Naturlig revegetering av myr

Naturlig revegetering fra toppmasser (med frø, sporer og plantedeler). 
Naturlig gjenngroing basert på plantemateriale i massene og spredning 
av vegetasjon fra omgivelsene.

•	 Skave av toppmasser (organisk lag med frø og plantedeler)

•	 Toppmassene mellomlagres separat fra andre masser (avsatt areal 
for mellomlagring)

•	 Massene må ikke tørke ut eller komprimeres

•	 Toppmassene legges tilbake i samme tykkelse som før

•	 Overflaten skal være jevn

•	 Massene fordeles forsiktig opp uten at de komprimeres

Tiltak for å beare vannbalanse/ hydrologiske tiltak

For å unngå drenering av myr etter gjennomførte tiltak eller i 
anleggsfasen kan følgende tiltak gjennomføres eller vurderes:

•	 Fylle igjen eventuelle åpne hull/grøfter med tette masser for å 
unngå drenering.

•	 Endre profil i området ved å klappe sammen, danne flate 
overflater (gjelder ikke på tuemyr eller ved forhøyninger på myr)

•	 Lage motfyllinger for å fordele vannet jevnt i hellende områder.

Naturlig gjenvekst fra stedlige masser langs veg. 
Øverst: massene deles i to sjikt (topp og bunn) som mellomlagres mens vegen 
lages. 
Nederst: De grå undergrunnsmassene er lagt nederst og de brunne toppmassene 
øverst. 
Skisser: Statens vegvesen.

Myra like sør for Per Rasmuselva og Ramnura.
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Fylling og strandeng ved Værneskrysset, Stjørdal. 

Dagens situasjon viser strandsone med sand, store steiner og strandengvege-
tasjon ved utløpet av Medbyelva. 

STRANDSONE

Det er i dag et stort press på strandsonen og vegetasjonstypen 
strandeng, spesielt i forbindelse med infrastrukturprosjekter. For å 
redusere påvirkningen på strandsonen i dette prosjektet skal strandsonen 
«flyttes» der det blir fylling i sjøen. Dette gjelder ved Medbybrua, ved 
Elvegårdsbrua og for et område ved dagens avløpsrenseanlegg.
Fyllingene utformes som ordnet steinplastring og utgjør til sammen en 
strekning på ca. 600m, som vist på O-tegninger.

Restaurering av strandsone:
Forberedelser

•	 Måle inn høyde på dagens strand

•	 Skave av vegetasjonsmatter øverst i strandsonen

•	 Jordmasser lagres i hauger

•	 Mellomlagres separat i maks 1 m høye ranker (må ikke tørke ut)

•	 Sand/stein mellomlagres separat fra andre masser

Reetablering av sandstrand/strandeng
•	 Steinmassene legges på utsiden av fyllingen

•	 Større steiner legges spredt utover og graves ned i underlaget 
(som i dag)

•	 De lagrede vegetasjonsmattene legges øverst stranda opp mot 
fyllingen 

Skissen viser utforming av veger og reetablert strandsone etter utbygging.

Prinsipp for etablering av steinplastring og sand/ småstein fra toppen av fylling og ned til strandsone ved normalvannstand (vannstand ved middelflom). 
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4.6 Vann
Vann er et karakterdannende element i landskapet som gjerne gir 
sterke, positive sanseopplevelser. Følelsen av nærhet og utsyn til vann 
er berikende for reiseopplevelsen. Elver, vann og sjø er viktige for både 
plante- og dyreliv, næringsinteresser og landskapsopplevelsen, og 
strandsonen er særlig viktig både estetisk og økologisk. Ny E6 Stormyra 
- Bjerkvik går langs Herjangsfjorden. Vegen krysser flere elver og bekker.

PRINSIPPER/ TILTAK

Som hovedprinsipp skal all fylling i strandsonen unngås. Dersom vegen 
må ligge i strandsonen skal følgende prinsipper følges:

•	 Fyllinger og skjæringer utformes slik at de blir minst mulig synlig 
på avstand.

•	 Kantvegetasjonen langs vassdrag skal bevares så langt det lar seg 
gjøre.

•	 Bekker og elver krysses med bru, ikke fylling.

Kryssing av elver og større bekker

•	 Ved bygging av bru bør vegetasjonen og landskapet under brua 
skånes så godt som mulig. 

•	 Naturlig vegetasjon som ødelegges i anleggsperioden må 
reetableres.

•	 Når elver og bekker krysses er det viktig at kantvegetasjonen ved 
bekken bevares. Sonen med vegetasjon bør være minst 10 meter 
på hver side.

•	 Ved bruk av kulvert skal kulverten plasseres og utformes slik at 
grensen for maksimal hoppehøyde og maksimal strømhastighet 
for fisk ikke overskrides.

•	 Nye brukryssinger skal ikke forverre flomsituasjonen.

•	 Dersom det er helt nødvendig å flytte elv eller bekk, eller om det 
utføres anleggsarbeid som berører vassdrag, skal den reetableres 
og istandsettes med fokus på biologisk mangfold og naturlig 
utforming i tråd med føringer.

Overvannshåndtering

Vannet fra vegen håndteres i en kombinasjon av åpne terrenggrøfter 
og et lukket overvannsystem bestående av sandfang/ sluk, 
overvannsledninger og drensledninger. Overvannet slippes ut i terrenget.

33



Statens vegvesen Region nord Formingsveileder E6 Stormyra - Bjerkvik

4.7 Gang- og sykkelveg
Det skal være sammenhengden løsning for gående og syklende fra 
Bjerkvik til Seines.

Nasjonal sykkelstrategi og Nasjonal gåstrategi i Statens vegvesen 
beskriver formål og virkemidler innenfor tilrettelegging for myke 
trafikanter. Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 beskriver at: Det 
overordnede målet i NTP er ”å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert 
og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for 
transport og fremmer regional utvikling”. Etappemål knyttet til «bedre 
framkommelighet for gående og syklende» ligger under hovedmål om 
bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader.

PRINSIPPER/ TILTAK

Gang- og sykkelveger skal ha god belysning og tydelig merking og 
skilting. Det foretrekkes å ha gang- og sykkelvegen i nærhet til sjøen, 
elver eller vann med fin utsikt enn parallelt med vegen.

For strekningen mellom Stormyra og Bjerkvik finnes 4 forskjellige deler/
strekninger av gang- og sykkelveger:

•	 Hamnvikbergan og Øyjord. Etter at ny E6 er ferdigstilt, 
eksisterende E6 trase benyttes som omkjøringsveg og et 
sammenhengende gang- og sykkelnett mellom Øyjord og 
Bjerkvik. Det foreslås å ha utvidelse av skulder til 1,5 meter på 
begge sider, og det vil gi en total vegbredde på 8,5 meter.

•	 Hamnvikbergan - Medby. Fra Hamnvikhøgda etableres egen 
gang- og sykkelveg til Medby med bredde 3,5m inkl. skulder. 
For deler av strekningen vil det være tillat med kjøring til private 
eiendommer.

•	 Medby - Elvegård. Strekningen etableres med egen gang- og 
sykkelveg med bredde 3,5m inkl. skulder.

•	 Elvegård - Rapet. Fra Elvegårdskrysset til påkobling 
eksisterende G/S veg nord for Rapet krysset, planlegges en 
egen gang- og sykkelveg over Elvegårdselva. Gangvegen 
krysser over Elvegårdselva ved de gamle landkarene. Ny bru 
blir en reetablering av bru vist på foto fra 1951 eller tilsvarende 
trekonstruksjon. Hele strekningen har en fin utsikt over 
Elvegårdselva og mot Herjangsfjorden. Gang- og sykkelvegen 
planlegges med bredde 3,5m inkl. skulder. Vassdraget er vernet.

Gang- og sykkelveg med en fin utsikt mot Moldefjorden/ Romsdalsfjorden. Gang- 
og sykkelvegen har belysning og oppholdplasser langs strekningen.

Effektbelysning langs elvepromenade i Sandvika.

Sykkelveg, Steinkjer.

Gang- og sykkelveg, Stavanger.

Gang- og sykkelveg, Nederland.

Gang- og sykkelveg mellom Kong Håkon 5s gate og Middelalderparken.
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4.8 Universell utforming
Kryssområder, kantstopp for buss og ferdselssoner for fotgjengere skal 
tilfredsstillende kravene til universell utforming. Alle ferdselssoner for 
fotgjengere skal være formgitt etter prinsipper for universell utforming. 
Fotgjengerkryssinger skal ha nedsenket kantstein og markering av 
overgangene med taktile heller. Bussholdeplasser skal ha ledelinjer 
og taktile heller. Se ytterligere veiledning om universell utforming fra 
vegvesenet V129.

Mange har behov for å hvile på turen, både i ventesituasjoner og langs 
gangforbindelser. Muligheter for å hvile for hver 50-100 meter gir økt 
brukbarhet, og dette bør tilstrebes på strekninger med stor gangtrafikk. 

Universell utforming er et hovedmål i Nasjonal transportplan, og et viktig 
virkemiddel for å gjøre transportsystemet mer attraktiv og tilgjengelig for 
alle myke trafikanter.

4.9 Massehåndtering - deponi
Det er masseoverskudd i prosjektet. Overskuddsmasser skal så langt 
som det er mulig benyttes til terrengforming og terrengtilpasning av 
vegen og vegens sideområder. Dette inkludere terrengtilpasning og 
revegetering av motfyllinger og deponier.

PRINSIPPER/ TILTAK

Generelt
Deponiene skal ikke berøre strandsoner og elvekanter, verdifulle 
naturtyper, viktige kulturminner eller kulturmiljø, verdifulle 
friluftsområder eller områder med store landskapskvaliteter.

Permanente deponier
•	 Deponiene innenfor delområdet er planlagt som en del av 

terrengformingen av tiltaket. Formingen av deponiene spiller på 
lag med landskapsformen og har dermed ikke et omfang som 
vil spille inn på virkningen av tiltaket. Permanente deponier skal 
ha en formålsrettet utforming som er tilpasset omgivelsene. 
Tilpasningen kan gjøres gjennom avstemming eller forsterkning 
mot omkringliggende landskapelige karaktertrekk.

•	 Det er viktig å ta vare på eksisterende vegetasjon i et belte rundt 
massedeponiene.

•	 Etablering av ny vegetasjon bør skje på et tidlig tidspunkt i 
anleggsfasen slik at denne har god vekst når anlegget står ferdig.

•	 Det skal legges til rette for naturlig revegetering på 
massedeponiene.

Det inngår en rekke permanente deponier på strekningen E6 Stormyra - 
Bjerkvik. Deponiområdene kan benyttes som anlegg- og riggområder.

•	 Deponi 1 Ramnura, tunnelportal sør

•	 Deponi 2 Høgda, tunnelportal nord

•	 Deponi 3 Hamnvikhøgda

Deponi Ramnura, tunnelportal sør

Deponi Høgda, tunnelportal nord

Deponi Hamnvikhøgda

Deponi fra Vestfoldbanen

Deponi fra Vestfoldbanen
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4.10 Kryssområder
GENERELT OM KRYSSOMRÅDER
Kryssutforming skal være iht gjeldende Håndbok 121 “Geometrisk 
utforming av veg- og gatekryss”.
Det etableres 4 kanaliserte T-kryss på strekningen fra Stormyra - 
Bjerkvik.

•	 Hamnvikhøgda kryss

•	 Medby kryss

•	 Elvegård kryss

•	 Rapet kryss

Det etableres ny arm på rundkjøring på Stormyra for påkobling av 
eksisterende E6. Avkjøring til forsvarsanlegg i Hamnvik blir opprettholdt.

4.11 Kollektivtrafikk
Innhold og arealbehov for kollektivtrafikken vil variere, men utformingen 
av områdene bør være i slektskap og harmonere med omgivelsene. 
Utforming skal gjøre det enkelt og attraktivt å benytte seg av kollektiv 
transport for strekningen fra Stormyra til Bjerkvik. Utformes iht N100, 
V123 Kollektivhåndboka og V129 Universell utforming for veger og gater. 

Det er planlagt kantstopp for buss på gamle E6 ved Medby næringspark 
og ved krysset Elvegårdsveien. På nordgående retning vil venteareal 
være på fortau. Det anlegges eget venteområde/ plattform i sørgående 
retning. Avstand mellom holdeplassene er ca. 500m.

PRINSIPPER/ TILTAK 

Generelt
Plasseringen av holdeplassene skal tilpasses landskapet. Bevaring av 
eksisterende vegetasjon og plante ny, stedegen vegetasjon vil gi et frodig 
preg til området. Det bør unngås store, åpne asfaltflater og det bør 
etableres en buffer mot hovedvegen.

Utforming av kollektivområder skal være i tråd med visjon og gitte 
føringer for formspråk, material- og fargebruk.

Hamnvikhøgda kryss.

Medby kryss.

Rapet kryss.

Utsnitt som viser busstopp, kantstopp Medby.

Utsnitt som viser busstopp, kantstopp Elvegårdkryss.

Utsnitt som viser oversikt for busstopp.

Kantstopp 
Elvegårdkryss

Kantstopp 
Medby
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5.0 Konstruksjoner
Konstruksjonene langs E6 fra Stormyra til Bjerkvik skal ha et enkelt og 
estetisk godt formspråk som står i et harmonisk forhold til omgivelsene 
og i tråd med gjenreisningsarkitekturens enkle uttrykk. Konstruksjonene, 
som bruer og portaler, skal utføres i materialer av god kvalitet. 

Det inngår en rekke konstruksjoner på strekningen E6/E10 Stormyra 
Bjerkvik. Følgende konstruksjonstyper inngår:
- Bruer for E6 /E10
- Bruer for gang- og sykkelveg
- Bruer for sekundærveger
- Kulverter
- Tunnelportaler

5.1 Bruer
Bruene skal ha god tilpasning til stedet og omgivelsene og skal 
harmonere med byens overordnede arkitektoniske preg. Bruene skal 
gis et visuelt lett uttrykk. Dette kan oppnås ved at dekket bæres av 
flere slanke søyler. Også detaljering i overgang søyler/dekke har stor 
betydning for virkningen tung/lett. 

Strekningen fra Stormyra- Bjerkvik består i hovedsak av bruer som 
strekker seg over daler, elver, bekker og sekundærveger. Det er ingen 
bruer som går på tvers av fjorden. Utforming av bru bør derfor være 
nøktern og moderne uten høye tårn.

Bru i E6 /E10 - Linja
PRINSIPPER/ TILTAK 

•	 Bruene utføres som enkle konstruksjoner hvor avrundede kanter 
er fellesnevner for utforming av detaljer.

•	 Lange bruer som krysser over forholdvis dype og trange daler og 
føres gjennom ulendt terreng, tilstrebes en enkel utforming med 
få pilarer.

•	 Bruene må ha god lysåpning og ligge godt i terrenget. Bruene skal 
være så lange at de treffer terrenget godt og unngår bruk av store 
landkar og tilløpsfyllinger. Landkar og brufyllinger må gis gode 
overganger til omkringliggende terreng. Pilarene skal være runde.

•	 Arealene rundt landfesting av bruene skal formes på en naturlig 
måte.

•	 Skråning under bruene bør ha tilsvarende helning som terrenget 
forøvrig, dvs. ikke brattere enn 1:1,5.

Det er følgende bruer i E6-linja på strekning Stormyra - Bjerkvik: 
•	 Geisvikbru, lengde 334 meter.

•	 Hamnvikbru, lengde 110 meter.

•	 Medbybru, lengde 35 meter.

Gang- og sykkelveien bru
Det er en gang- og sykkelveg bru over Elvegårdselva på strekningen, 
lengde 36 meter.

Den gamle Elvegårdsbru

Øst for dagens bru over Elvegårdselva er det bevart to gamle landkar. 
Det er ikke kjent når selve brua ble fjernet/ revet, men foto under 
(Datert ca. 1950, Museum Nord) viser hvordan brua så ut i ca. 1950. 
Brua har hatt to tørrmurte ovale landkar med en lett trekonstruksjon, 
trolig med H-bjelker som bærekonstruksjon. Dette er en lettbygd vanlig 
konstruksjon som ikke lar seg tidfeste nærmere enn at det er blitt brukt 
over lang tid. 

Den aktuelle reguleringsplanen forutsetter at landkarene blir benyttet 
som fundament til midlertidig bru mens ny E6 bru blir bygget ved 
strandlinja (Baileybru). Etter endt anleggsfase skal en reetablere den 
gamle brua med lignende brukonstruksjon. 

Hamnvikbru

Geisvikbru.

Hamnvikbru

På grunn av rasfare, steinsprangfare samt kravene til stigning og 
kurvatur for ny E6 og forsvarets anlegg er det behov for bru Nord 
for Hamnvikbergan. Brua går over tunnelportal til forsvarets anlegg 
i fjell og ny gang- og sykkelveg. Brua er 110m lang og er planlagt 
som betongplatebru med tre søyler. Brua skal ha brøytetett rekkverk. 
Tilpasning til forsvarets anlegg må skje i samarbeid med Forsvaret ved 
detaljprosjektering av brua.

Den gamle landkar: Museum NordDen gamle Elvegårdsbru: Museum Nord

Geisvikbru

E6 krysser over en v-formet dal med bratte fjellsider der Moelva renner i 
dalbunnen. På østsiden ligger et masseuttak og brua krysser en driftsveg 
til dette. Høyden fra dalbunn og opp til E6 er på det høyeste ca. 37m. 
Lengden på vegen over dalen er ca. 334 m fra dalside til dalside.  

Medbybru

E6 krysser Medbyelva i elvemunningen. Elva gjør en sving mot nord i 
elvemunningen, stor tidevannsforskjell gjør at elva der ny veg krysser 
ligger i flomålet. Ny bru er planlagt som bru i ett spenn. Av hensyn til 
de naturlige hydrologiske prosessene planlegges brua med ett langt 
spenn på 35m uten bruk av søyler. Dette gjør at elveløpet i liten grad 
blir påvirket av brukonstruksjonen. Brukaret på sørsiden står på land, 
på nordsiden står brukaret i flomålet, delvis i fjæra. Der ny veg berører 
eksisterende strandsone planlegges det å «flytte» stranda og legge denne 
på utsiden av vegfyllingene. Medbybrua er lagt inn med en utvidelse av 
bredden på ca 3,5 meter mot vest for å tilfredsstille kravene til sikt. 

Medbybru.
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Detalj av landkar og støttemur under brua. Et godt eksempel for 
Hamnvikbru. H4 bru over Forsvarets Fuelanlegg og gang- og sykkelvegen. 

Godt eksempel på kryssing av bekkedal. Brua ligger så høyt at bekk og dyr fin 
kan krysse under og dalen oppleves nesten som “uberørt”.

Brukonstruksjonen strekkes i lengde slik at man unngår store landkar.

Elvegårdbru.

Elvegårdbru, gang- og sykkelveg bru over Elvegårdselva.

Trebru i Bærum.

Elvegårdbru

E6 krysser Elvegårdelva i elvemunningen til elva. Dagens bru rives og 
elveåpningen utvides, dette gjør at elvemunningen får et mer naturlig 
utløp en i dag. Stor tidevannsforskjell gjør at elva der ny veg krysser 
ligger i flomålet. Ny bru er planlagt som bru i ett spenn. Av hensyn til de 
naturlige hydrologiske prosessene planlegges brua med ett langt spenn 
på 35m uten bruk av søyler. Dette gjør at elveløpet i mindre grad blir 
påvirket av brukonstruksjonen. Brukarene står delvis i fjæra. Der ny veg 
berører eksisterende strandsone planlegges det å «flytte» stranda og 
legge denne på utsiden av vegfyllingene.

Elvegårdbru gang- og sykkelveg bru

Det er planlagt gang- og sykkelveg over de gamle brukarene i 
Elvegårdselva. Brukarene er kulturminner (ikke vernet) og skal bevares. 
De nye brufundamentene legges et stykke inn på brukarene for å 
ikke belaste disse. Brua er ca 30m lang i ett spenn uten søyler. Brua 
skal tilpasses kulturminnene og utformes i en lett konstruksjon med 
overliggende bærekonstruksjon i tre eller metall.
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5.2 Underganger og kulverter
Undergang og kulvert skal ha en åpen, avrundet lysåpning og være godt 
belyst. Det skal også være god sikt i inn-/utgangene. En undergang skal 
være attraktiv å bruke og føles trygg. Aktuelle krysninger er undergang 
for myke trafikanter, driftsunderganger og kulvert eller stikkrenne for elv 
og bekk. 

Kulvert i E6 /E10 
Kulverter langs strekningen har ulike funksjoner langs strekningen. To 
kulverter er driftsunderganger og en kulvert er for kommunal veg til nytt 
avløpsrenseanlegg. Driftsundergangene er lite eksponerte i omgivelsene 
og skal ha en god men nøktern og enkel tilpasning til omgivelsene. For 
kulvert til avløpsrenseanlegg skal det søkes god tilpasning til stedet og 
omgivelsene

Det er følgende kulverter på strekning Stormyra - Bjerkvik: 
Kulvert/ traktorveg Glugget

Ny E6/E10 krysser i dag i en eksisterende utmarksveg i Glugget. 
Utmarksvegen følger Seinesdalen opp til Skavåsmyra. Traktorvegen 
legges noe om i Seinesdalen før den krysser E6 / E10 i kulvert og går 
parallelt på østsiden av denne til Skavåsmyra. Kulverten er ca 25m lang 
og har indre dimensjoner på 3,5m bredde og 3,10m fri høyde.

Eksempler på vingmur med bue avslutning for kulverter/ underganger med 
hensyn til sikt. Foto: Svv.

Utløpet og kulverten tilstrebes å gå mest mulig rettvinklet under vegen og 
vingmurene tilstrebes å være parallelle eller 90 grader i forhold til vegen over. 
Plassering av inn- og utløpskonstruksjonen tilpasses etter forholdene på stedet. 
Røret skal ikke bli hendende i lufta og stikke ut fra terrenget. Bildet er tatt fra 
anlegget (Rv. 94 Skaidi – Arisberget) i Finnmark.

Utløpet i Skytterdalen.

PRINSIPPER/ TILTAK

•	 Kulverter for større bekker skal være flerfunksjonelle slik at det er 
plass til at vann og dyr kan krysse vegen.

•	 Kulvert for kryssing av gytebekker og andre bekker, skal ikke 
ha betongbunn, men naturlig bunnsubstrat. De må utformes 
rett med tanke på lengde, fall, lysåpning, bunnsubstrat og 
sikring av minimumsvannstand for å ivareta hensyn til fisk og 
kryssingsmuligheter for mindre dyr. 

Kryssing av elver og bekker med kulvert eller stikkrenne
•	 Skråningene bør ikke være brattere enn 1:2. Det tilstrebes slakere 

helning. Dersom terrenget må være brattere enn 1:2 bør det 
anlegges natursteinsmur der kulverten/ stikkrenna er eksponert.

•	 Det skal tas hensyn til biologisk mangfold, evt. fiskearter osv samt 
klimatiske forhold ved dimensjonering av kulvert og stikkrenne. 
”Elvebunnen” reetableres og bunn av stikkrenna fylles med 
naturlig bunnsubstrat. Jord i røret skal unngås.

Kulvert Glugget

Kulvert/ traktorveg Gårdselva

Ny E6/E10 krysser i dag en eksisterende utmarksveg nord for Gårdselva. 
Traktorvegen går fra anleggsveg til masseuttak i Geisvika mot Gårdselva 
til hogstområder øst for ny E6 / E10. Kulverten er ca 20m lang og har 
indre dimensjoner på 3,5m bredde og 3,10m fri høyde.  Det anlegges 
kulvert gjennom veifylling i dagens traktorvegtrase.

Kulvert Jordsenden

Atkomstveg avløpsrenseanlegg og naustområde. Ny E6/E10 krever 
flytting av dagens avløpsrenseanlegg for Bjerkvik. Dette er planlagt flyttet 
til Jordsenden, sør for Medbyelva. Det forslås også å legge området til 
rette for et naustområde. Atkomst til område er planlagt via atkomstveg 
fra Medbykrysset, i kulvert under ny E6/E10. Vegen går over dagens 
Medbybru og parallelt med E6/E10 før den går ned i terrenget og svinger 
under ny E6/E10. Kulverten er ca 16m lang og har indre dimensjoner på 
5,5m bredde og 4,40m fri høyde

Kulvert Gårdselva

Kulvert Gårdselva
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5.3 Tunnel og portal
På E6 Stormyra - Bjerkvik planlegges en ettløpstunnel. Lengden 
for Geitlifjelltunnelen er 2007m + portaler. Tunnelprofilet vil være 
T10,5 og er i tunnelklasse C. Det blir betongtunnel med traktformet 
breddeutvidelse ut mot åpning. Terrenget skrås med samme helning som 
portalåpning rundt åpning.

PRINSIPPER/ TILTAK

•	 Tunnelpåhugg bør lokaliseres slik at terrenginngrep i forbindelse 
med tunnelportalen begrenses. Valg av løsningen skal sees i 
sammenheng med de stedlige forhold.

•	 Tunnelportaler med påhugg skal gå i naturlig inn i landskapet 
og ikke være framtredende. Høye skjæringer over tunnelportal 
skal dempes ned med jordskråning. Tunnelportaler skal være 
stedstilpasset.

•	 Tunnelportalene skal trekkes så langt ut at jordskråningene over 
portalene virker naturlig i terrenget og får en rassikker helning. 

•	 På E6 Stormyra - Bjerkvik utformes tunnelportalene slik at 
portalene trekkes så langt ut som mulig. Dette for å dekke til med 
løsmasser og kamuflere fjellskjæringen. Tunnelportalene skal ha 
en vertikal avslutning i kombinasjon med tørrmur.

•	 Inntrykket av tunnelen innenifra skal være lys og åpen. Det skal 
være hvite vegger og god belysning. 

•	 Det skal være ledebelysning i bankett i tunnelen.

Lærdalstunnelen viser tunnelportal med synlig berg i bakkant tilstrebes utført 
med natursteinsmurer integrert i portalen. Foto: Svv.

Sidearealer til tunnel

Overgangen mellom tunnelportalen og terreng skal utføres så presist 
som mulig. Skjemmende terrenginngrep skal rettes opp med avbøtende 
tiltak som tilbakefylling av masser, nye murer og vegetasjonsetablering. 
Ved vertikale tunnelportaler skal tørrmurer trekkes ut til den møte 
sideterrenget i helningsvinkel ikke brattere enn 1:1,5. Murene utenfor 
sikkerhetssonen skal ha en utforming som unngår krav til rekkverk.

3D viser portal sør.
Tunnelportalene viser prinsipp for tunnelportalene som utformes med støttemur.

Bildet viser plassering av nødtelefonskiosk som skal være lett synlig og ha god 
tilkomst.

Tekniske installasjoner 

Tekniske installasjoner skal være i henhold til N500 og 
vedlikeholdsvennlige. Levetidskostnader (LCC) skal ligge til grunn for alle 
installasjoner.

•	 Nødhjelpsutstyr skal være lett synlig og enkel å bruke. 

•	 Utrustningen for øvrig skal være så diskret som mulig.

3D viser portal nord.

3D viser oversikt over Geitlifjelltunnelen.
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5.5 Støyskjerming
Beregninger av lydnivå fra vegtrafikk for ny E6 viser at mange færre 
boliger blir utsatt for støy sammenlignet med dagens situasjon. For 
de som fremdeles får støynivåer over grenseverdi i ny situasjon, har 
beregninger av kost-nytte forhold for støyskjermer langs vei vist at 
det blir urimelig dyrt å bygge støyskjermer for de få boligene. Boliger 
med støynivå over grenseverdi må da vurderes for lokale støytiltak 
(fasadetiltak og eventuelt lokal skjerming av uteoppholdsareal).

PRINSIPPER/ TILTAK
Hvert skjermingstiltak må løses ut fra stedets karakter og spesielle 
utfordringer. Støyskjermstiltak bør så langt det er mulig ha en naturlig 
forankring i landskapet. Løsningene bør være lite vedlikeholdskrevende, 
og ivareta hensynet til snølagring langs vegen.

Støyvoller
Støyskjerming skal fortrinnsvis løses med voller langs vegen. Vollens 
helning mot vegen bør være 1:2. På baksiden kan helning variere. Voller 
kan også brukes i kombinasjon med lave tørrmurer for å redusere 
arealbeslag.

Lokalskjermer
Lokalskjermer rundt enkelthus/ boliger må tilpasses bygningene 
de tilhører, og må og skal derfor ha forskjellig utforming tilpasset 
bebyggelsen.

5.4 Murer og plastring
Murer brukes for å ta opp høyder eller som forstøtning til bratte 
skjæringer og fyllinger. Murene tilpasses det stedet de er på, men de skal 
være gjennomgående i materialbruk for vegtypene motorveg, lokalveg 
og gang- og sykkelveg slik at man ikke blander for mange materialer. 
Aktuelle materialer er naturstein, plasstøpt betong og grønn mur.

PRINSIPPER/ TILTAK

Naturstein, plass-støpt betongmur
Prioritert rekkefølge:

•	 Naturstein, enten som tørrmur eller forblending. Murer som er 
godt synlige fra omgivelsene skal ha en bearbeidet utforming. 
Det bør hovedsakelig brukes lokal stein i støttemurer slik at 
murene harmonerer med berget i området. Muren bør ha en jevn 
murkrone, en jevn overflate, og en jevn størrelse på steinen i 
hvert skift. Det tilstrebes å bruke de største steinene nederst i 
muren og det må bygges forband mellom skiftene. Se håndbok 
V270. 

•	 Kombinasjon av plasstøpt betong og naturstein.

•	 Plasstøpt betong: Prioriteres inn i kulverter. 

Uansett materialtype er det viktig at muren får en god avslutning mot 
terreng.

Steinbelegg under bruer/ steinplastring langs elva
I områder der det blir brattere skråning enn 1:2 og 1:1,5, og mur ikke 
er ønskelig, skal det plastres med stein. Dette gjelder f. eks. skråning 
under bruer, plastring ved bekkeinntak-/ utløp og ordnede steinfyllinger 
ut i vann. Ved plastring eller erosjonssikring bør steinen være ordnet og 
fremstå ryddig.

Eksempler på støyvoll og lokalskjermer.Natursteinsmur.

Forblending av betongmur.

Steinplastring langs elva.

Steinbelegg under bru. Som dekke under bruer skal det plastres med 
naturstein fortrinnvis stedlig stenmasse. Overflaten skal ha et jevn og 
enhetlig utseende. Foto: Svv
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kapittel 6
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Kapittelet utstyr langs veg inneholder overordene 
føringer som skal gjelde for utstyr som skal 
plasseres langs vegen. For eksempel rekkverk, 
belysning, møblering etc.
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6.2 Rekkverk og gjerder
Rekkverk og gjerder krever bevissthet i bruk og plassering, dette gjelder 
for vegrekkverk, brurekkverk, tunnelrekkverk og sikkerhetsgjerder.
Både fra landskap og klimaperspektiv ønsker man at vegen og 
sidearealene legges på en slik måte at rekkverk unngås. Der det slår inn 
krav til rekkverk og gjerder for å sikre trygg ferdsel, vil valg av riktig 
utstyr være med på å løfte det visuelle uttrykket ved anlegg.

PRINSIPPER/ TILTAK
Generelt bør gjerder og rekkverk være så transparente som mulig med 
gode overganger til andre type rekkverk og gjerder som for eksempel 
brurekkverk. Avslutningene på rekkverk og gjerder bør være bevisst 
utformet ved at de føres inn i sideterrenget. Det skal unngås ABS-
terminal så lang det er mulig.

Vegrekkverk
Vegrekkverk skal være åpent (gjennomsiktig) og ha en enkel stil, slik 
som rørrekkverk. Valg av rekkverk bør være gjennomgående langs 
strekningen og tilstrebes ført inn i tunnel. Rekkverket bør ha et lett, 
nøytralt og transparent uttrykk som glir inn i landskapet så godt det går.

Brurekkverk
Brurekkverk skal være åpent (gjennomsiktig) og ha enkel stil med rør, slik 
som vegrekkverk. Overgangen mellom brurekkverk og vegrekkverk skal 
være avrundet som i N101. Vegrekkverk skal være gjennomgående over 
brua slik at man ikke får et klart skille på brurekkverk og vegrekkverk. 
Brøytesikring av brua skal ivaretas der dette er aktuelt.
Dersom det velges trebru for overgangsbru, tilstrebes også rekkverket å 
være i tre eller ha samme RAL-farge som tre.

Sikkerhetsgjerder
På toppen av bergskjæringer og tunnelportaler skal det være 
sikkerhetsgjerder. Gjerdene skal plasseres slik at de ikke blir så 
synlige fra vegen og tilpasses terrenget de står i. Aktuelle steder for 
dette er over sikringsgjerde over tunnelportaler. Disse gjerdene burde 
skjules bak terreng eller vegetasjon. Det tilstrebes benyttet galvanisert 
flettverksgjerde.

6.1 Belysning
Alle belysning på strekningen Stormyra - Bjerkvik skal ses i sammenheng 
med tilgrensende veger og områder slik at det blir en sammenhengende 
belysningsplan.

PRINSIPPER/ TILTAK
Belysning skal harmonere med landskapet og bidra til økt lesbarhet i 
trafikken. Den bør danne visuelle orienteringspunkt og gi oss en større 
trygghetsfølelse, spesielt i mørketiden.

Belysning langs vegen
Dimensjoneringsklassene etter håndbok N100 som er valgt for E6 
Stormyra - Bjerkvik setter ikke spesifikke krav om belysning langs vegen, 
men det er krav til punktbelysning. Strekningen skal ha belysning i 
forbindelse med kryssområder, kollektivknutepunkter, bruer og tunneler. 
Belysningsnivå og utforming skal være i henhold til V124 Teknisk 
planlegging av veg- og tunnelbelysning.

•	 Belysning bør være lavmælt med gjennomgående lik utforming 
med hensyn til armatur og mastfarge.

•	 Belysning bør ha gjennomgående hvitt lys.

•	 Belysning bør ikke blende, men gi et tilstrekkelig og ensartet lys.

•	 Master bør plasseres slik at de ikke er til hinder for snørydding.

Gang- og sykkelvegbelysning
•	 Lysnivå på gang- og sykkelveger skal være i henhold til V124.

•	 Der gang- og sykkelveger går parallelt med hovedvegen skal en 
påse at gang- og sykkelveg får tilstrekkelig belysning.

•	 Gang- og sykkelveger tilstrebes en gjennomgående og dedikert 
belysning med master som har et urbant og arkitektonisk preg.

•	 Master langs gang- og sykkelveg bør generelt være lavere (med 
en høyde på 5-6 meter) med mindre innbyrdes avstand enn 
mastene langs vegen.

•	 Vegbelysning og gang- og sykkelvegbelysning kan være på 
samme stolpe mellom vegen.

•	 Nærliggende områder for gående og syklende, for eksempel 
bussholdeplasser, bør ha samme lysmaster og armatur som 
gang- og sykkelvegen.

•	 Det vurderes effektbelysning langs rekkverk i forbindelse med 
trebru over Elvegårdselva.

Tunnelbelysning
Tunneler skal ha romlig belysning og sentrisk belysning. Belysningsnivå 
skal være i henhold til N500. Det skal etableres LED induktive 
bankettbelysning som ekstra ledelys. Ledelys på vegg skal utformes i en 
sammenhengende lyslinje.

Effektbelysning for reiseopplevelse
•	 Effektbelysning kan benyttes i kryssområder. Effektbelysningen 

skal tilpasses sted og funksjon.

•	 Det vurderes lavmælt effektbelysning av brulandkar eller 
brupilarer for å fremheve karakteristikk av konstruksjonen. Dette 
vurderes på prioriterte bruer langs strekningen.

Overgangsbru over Holsevja i Eidsvoll kommune. Rekkverk på brua har samme 
farge som trefasaden på Eidsvoll stasjonsbygning.Belysning armatur langs ny E6 til Hålogalandsbru ved Stormyra.

44



Formingsveileder E6 Stormyra - BjerkvikStatens vegvesen Region nord

6.3 Utstyr og møblering
Utstyr og møblering vil være aktuelt ved bussholdeplasser og muligens 
langs gang- og sykkelveger. Utstyr og møbler vil være viktige elementer 
både for opplevelser, møte, rekreasjon og hvile. Ved riktig valg av 
produkt kan de bedra til å løfte både viktige funksjonelle og visuelle 
kvaliteter ved aktuelle områder.

De ulike møbleringselementene bør ha et likt formspråk slik at de 
til sammen skaper en helhet. Utforming og/ eller valg av produkter 
skal samsvare med føringer gitt for materialbruk, farge og formspråk. 
Møbleringen tilstrebes å ta høyde for en lang vinterperiode.

Bildene er til inspirasjon.

Sitteplasser og benker
Sitteplasser og benker tilstrebes å være robuste, nøkterne og moderne, 
i harmoni med omgivelsene. Benkene tilstrebes å ha en sitteflate som er 
behagelig og robust. Benkene bør ha ryggstøtte og armlener.

Avfallsbeholder
Avfallsbeholderne tilstrebes å ha en enkel utforming og plasseres slik at 
de et lett tilgjengelig. De skal ha gjennomgående lik utforming og farge. 
Det anbefales at avfallsbeholderne har lukket eller delvis dekket topp slik 
at de ikke samler regnvann og snø og fugler ikke kan rive ut avfallet.

Benk langs gang- og sykkelvegen.
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Statens vegvesen håndbøker.
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