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INTRODUKSJON 

Om veilederen 

 

Veileder for landskapsbilde E6 Olsborg-Heia, 

delstrekning 2 Høgtun - Solør er en rapport tilhørende 

reguleringsplan for E6 Olsborg – Heia – delstrekning 2, 

og er et tillegg til Temarapport: Landskapsbilde E6 

Olsborg – Heia.  

 

 

Veilederen er retningsgivende, og kan kompletteres og 

justeres etter behov i videre planlegging. Det forutsettes 

imidlertid at eventuelle endringer diskuteres og 

gjennomgås av landskapsarkitekt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delstrekning 2 strekker seg fra Høgtun i vest til Aurstad, like ved Solør, i øst. 
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Målgruppe 

 

Denne veilederen skal være et tidsbesparende verktøy for 

prosjekterende i alle planfaser. All prosjektering skal 

utføres som et tverrfaglig samarbeid der alle relevante 

fagtemaer er representert.  

 

Generelle tiltak: 

 

Fjellskjæringer:  

Flere steder vil fjellskjæringene bli høyere og lengre enn i 

dag. For å unngå en stiv og kunstig form skal det legges 

til rette for variasjon i fjellskjæringene. Der forholdene 

ligger til rette for det skal det brukes et åpent profil med 

5-8 m veggrøft, sikkerhetssone fra skulder til 

fjellskjæring. I hovedsak skal det sprenges med helning 

10:1.  

Der det vil komme lavt berg (fjellskjæringer som ville bli 

lavere enn 2 m) skal fjellkjæringen tilbakefylles og 

revegeteres, slik at det unngås visuelle sår i terrenget.  

 

 

 

 

 

Illustrasjon: Nikola Mladenovic – Statens vegvesen. 
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Der forholdene ligger til rette for det skal det ved 

fjellskjæringer over 2 m sprenges en bredere veggrøft 

som gir rom for tilbakefylling.  

 

Tilbakefyllingene skal ikke være brattere enn 1:2 slik at 

vegetasjon skal kunne etablere seg, og kan være opp til 

3 m høye - avhengig av hvor god plass en har til 

rådighet. 

Stiger terrenget veldig og skjæringen vil bli svært høy 

ved å sprenge bredere skal smalere grøft velges.  

Fjellskjæringene skal avrundes i toppen mot 

eksisterende terreng.   

«Skalker» som blir igjen skal fjernes.  

Fyllinger:  

Hovedprinsippet er at alle fyllingsskråninger skal ha 

helning 1:4 eller slakere, 1:2 ved arealknapphet, innenfor 

sikkerhetssonen i fallende terreng. I stigende terreng 

skal jordskjæring generelt møte eksisterende terreng 

raskest mulig. Det vil si en helning 1:2-1:3 fra 

grøftebunn og ut.  

Fyllingene skal ha en naturlig form med god avslutning 

mot eksisterende terreng. 

Illustrasjon: Nikola Mladenovic – Statens vegvesen. 
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Fyllingskråninger i jordbruksarealer skal som 

hovedprinsipp ha en helning på 1:7 - 1:8.  

Rekkverk:  

Det skal tilstrebes gjennomgående likt rekkverk på hele 

strekningen.  

Utforming/ plassering av stikkrenner:  

Plassering av inn- og utløpskonstruksjoner tilpasses 

etter forholdene på stedet. Røret skal ikke bli hengende i 

lufta og stikke ut fra terrenget.  

Revegetering:  

Som hovedprinsipp skal det naturlig revegeteres langs 

hele vegtraseen. Dersom det er behov for planting og 

tilsåing, skal det benyttes stedegne arter og lokale 

frøblandinger.  

Naturmark – Det øverste jordlaget på 10-30 cm skaves 

av. Hovedprinsippet er at massene sidelagres i et 

midlertidig anleggsbelte langs traseen. Der dette ikke er 

mulig skal massene kjøres til midlertidig deponi før de 

legges tilbake på toppen når nytt terreng er ferdig 

formet. 

Myrmasser – Toppmassene tas av og skilles fra 

dypereliggende myrmasser. Massene sidelagres eller 

kjøres til et midlertidig deponi. Får en myrmasser fra 

dypere lag til overs kan disse brukes til å blandes med 

toppmasser fra naturmark.  

Matjord - Massehåndteringen er særlig utfordrende der 

prosjektet berører dyrket mark. Også i områder med 

matjord skal det revegeteres. Topplaget skal tas nøyaktig 

av (omtrent 0-40 cm) og skal ikke blandes med 

underliggende jord med lavere moldinnhold. 

Underliggende lag med god struktur og rotutvikling 

(omtrent 80 cm) tas også av. Massene sidelagres på duk. 
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Det må ikke være fare for at matjorda og jord infisert av 

uønskede arter blandes med andre jordmasser. 

Skogmark på fjellgrunn – Massene som avdekkes før 

sprenging skal lagres separat. 

Ved rensk / avtakning av jord i framtidige fjellskjæringer 

kan man få tilgang til verdifulle toppmasser av 

skogsjord. Disse bør om mulig mellomlagres rett før 

eller rett etter den kommende skjæringen slik at de ikke 

kjøres bort og går tapt. 

 

Det er i planområdet ikke registrert fremmede arter i 

Artsdatabanken, eller ved våre egne befaringer. Om 

fremmede arter skulle bli funnet i forbindelse med 

senere planfaser skal ikke de fremmede artene benyttes 

til revegetering, og spredning av disse artene skal 

unngås.  

Når det revegeteres skal det tas hensyn til beitende dyr 

langs vegen. Det skal i forbindelse med 

konkurransegrunnlaget vurderes hvorvidt naturlig 

revegetering kan bli et problem i områder med mye rein. 

Det kan vurderes å heller legge en smal stripe som 
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gruslegges for å hindre reinbeite tett inntil vegen, 

eventuelt om andre tiltak er aktuelle i disse områdene.  

Rigg og marksikring: 

Det skal i konkurransegrunnlaget utarbeides en rigg- og 

marksikringsplan som avsetter tilstrekkelig areal til 

marksikring, massehåndtering, massedeponi og 

riggområder.  

Det skal i konkurransegrunnlaget utarbeides en 

istandsettingsplan for riggområdene.  

Utforming og detaljering på stopplommer:  

Detaljering med tanke på behov og oppholdskvaliteter 

utarbeides i forbindelse med konkurransegrunnlaget.  

Utforming / plassering av belysning: 

Belysning skal etableres ved gang- og sykkelvegen. Det 

skal utarbeides belysningsplan i konkurransegrunnlaget. 

Belysningen skal være nøktern. Valg av armaturer skal ha 

slektskap med eksisterende.  

Murer:  

Dersom det skal benyttes murer i anlegget anbefales 

bruk av naturstein. 
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