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0.0 Forord

Formingsveileder for E6 Storler - Sentervegen er et oppdrag 

utført av Aas Jakobsen AS og Selberg Arkitekter AS på vegne 

av Statens Vegvesen, Region midt.

Rapporten er gjennomført i nært samarbeid med Statens 

veg-vesen Region midt, med innspill fra Trondheim kommune. 

Aas Jakobsen AS og ViaNova Trondheim AS har bidratt i 

prosessen. 

Rapporten tar for seg prinsipielle utformingsdiskusjoner på et 

overordnet og prinsipielt nivå, slik at man unngår gjentak av 

vurderingene i hvert enkelt delprosjekt.

Det har vært gjennomført 3 prosjektmøter i perioden  november 

- desember 2011. Rapporten er skrevet med bakgrunn i 

foreliggende planer, samt status på E6-prosjektet i denne 

perioden.

Trondheim, 22. desember 2011.
Rev 1: datert 26.1.2012. 

I desember 2013 har konsulenten oppdatert formingsveileder 
iht. foreliggende løsninger i byggeplanen. 
Rev 2, 15.12.2013.

Figur viser oversiktskart. Prosjektområdet er markert med blå ramme.
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1.1 Definisjon formingsveileder 
eller designprogram

Målsettingen med en formingsveileder er å ta alle prinsipielle 

utformingsdiskusjoner på et overordnet nivå, slik at en 

unngår gjentak av disse i de enkelte delprosjekt. Gjennom 

formingsveilederen sikrer en samordning i bruk og utforming 

av de ulike element innen planområdet, samt mot tilstøtende 

prosjekt og byens designprogram. 

1.0 Bakgrunn og 
målsetting

Bakgrunnen for dokumentet er å angi konkrete løsninger og 

prinsipper for utformingen av veg og tilhørende omgivelser. 

Dokumentet er til internt bruk for å dokumentere avklarte 

grensesnitt og valg overfor Statens Vegvesen og andre aktører 

i prosjektet. Dokumentet er et førende dokument i byggefasen, 

med prosjekterende, kontrollerende, byggherre og entreprenører 

som målgruppe.

Dokumentet gjelder E6-parsellen fra Storler til Sentervegen, 

sørlig innfart til Trondheim. Parsellen er ca 4,2 km lang. 

Formingsveilederen er utarbeidet i forbindelse med 

byggeplanlegging av strekningen Storler - Sentervegen. Ny  

reguleringsplan for strekningen er p.t. under behandling. 

Målsetting med formingsveilederen: 

Skape en vakker veg med identitet

Målsettingen er å skape en veg som er vakker og som danner 
et godt og helhetlig veganlegg gjennom enkle grep, god 
terrengtilpasning og vegetasjonsbruk. Vegen skal oppfattes 
som positiv både for trafi kantene på vegen og observatører 
utenfra.

Trafi kantens opplevelse

Trafi kanten skal gis en vakker og sikker veg med sekvens og 
rytme i opplevelsen langs vegen. Trafi kanten skal stimuleres for 
å dempe tretthet og derigjennom gi forbedret trafi kksikkerhet. 
Trondheim er en vakker by og trafi kkanlegget skal gi en positiv 
opplevelse.

Bygge langs eksisterende veg

Eksisterende vegtrasè skal i stor grad følges.

Bruk av gjennomgående elementer

Elementer som går igjen på hele strekningen skal være med å gi 
veganlegget en identitet og en positiv helhet.  Formingsveilederen 
skal skape en felles basis for planlegging av de elementer i 
rommet som det offentlige er ansvarlig for, og på sikt gjennom 
samordning oppnå en visuell og økonomisk gevinst. De 
prinsipielle diskusjoner er tatt på et overordnet og prinsipielt 
nivå en gang for alle. Dette gir klare føringer for handlingsrom 
så vel bindinger for de kommende byggentrepriser.

Vegnormaler og standarder

Gjeldende normaler og standarder skal legges til grunn for 
nybygd veg så langt dette er mulig.

Enkelt og billig å drifte

Man ønsker å bygge en veg som er enkel og billig å drifte 
i framtiden. Man velger derfor løsninger som gir minst 
problemer i framtidig driftsfase.

Figur viser nye veiføringer med rød farge. Utstrekning av 

formingsveileder er rammet inn.

Sentervegen

Storler
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2.0 Reguleringsplanen

Avsnittet viser planforslag som er innsendt til 2. gangsbehandling til Trondheim kommune. 

Figur viser sammensatte kartblad av reguleringplanen, detaljregulering av E6, Storler - Sentervegen.
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Figur viser sammensatte kartblad av reguleringplanen, 

detaljregulering av E6, Storler - Sentervegen.
Figur viser eksempel på tegnforklaring og tittelfelt.
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3.0 Premisser

3.1 Statens vegvesen

Prinsipper for bærekraftig materialbruk som defi nert i Statens 

vegvesen sin veileder for utarbeidelse av YM-plan legges til 

grunn for prosjektet. Denne skal følges.

Førsteside av ”Veileder for Ytre Miljø” fra Statens 

vegvesen. Premisser i Ytre miljøplan legges til grunn for 

Formingsveileder.

3.2 Universell utforming

All detaljering i prosjektet skal følge prinsippene til universell 

utforming. Unntak må gjøres for gangveg-strekninger hvor 

terrenget gjør det umulig å oppnå krav til stigning. Henviser 

forøvrig til Håndbok 278 fra SVV, Universell utforming av veger 

og gater.

3.3 Naturbase, biologisk mangfold

Uttalelse i forbindelse med viltpassasje over E6 på strekningen 

Storler - Sentervegen:

”Området fungerer som trekkvei, men er også et viktig 

oppholdsområde for mange arter. Dette er en av de to viktigste 

forbindelsene mellom Byneshalvøya og områdene østover for 

utveksling av hjortevilt og andre dyrearter. Det er svært viktig 

at denne trekkveien blir ivaretatt, slik at ikke Byneshalvøya blir 

en ”øy”. Viltkorridoren Ringvål - Skjøla er en av de viktigste 

viltområdene i kommunen og må bevares i sin helhet. Alle 

inngrep som ytterligere perforerer traseèn må derfor unngås. 

Her og for viltkorridoren Leirelva - Leirfossene (faktaark nr. 18) 

burde E6 og jernbanen gått i miljøtunell, slik at viltet kunne 

passere uten fare for seg selv og trafi kken. Til informasjon: 

Veger med en høy trafi kktetthet (ÅDT 2500 – 10000) har en 

kraftig barrierevirkning. Støy og bevegelse virker avvisende på 

mange enkeltdyr, dødeligheten ved kryssing av vegen er stor 

(SVVs Håndbok 242).”  

Viltkorridoren fra Ringvålveien til Skjøla. Dette er et av de 

viktigste områdene for elg og rådyr i Trondheim kommune. 

Dette er bakgrunn for viltkryssningen.

Veileder 
for utarbeidelse av YM-plan
(Ytre miljøplan) 

Versjon 2010-04-16

Universell utforming av veger og gater

Vegdirektoratet 2011

VEILEDNING Håndbok 278

Første side av Håndbok 278 fra Statens vegvesen, Universell 

utforming av veger og gater.  
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Eksisterende E6 på delstrekningen fra Sandmoen til Sentervegen 

går gjennom urbant område, med boliger, kjøpesenter, 

nærings- og industribygg. Dagens E6 har stort sett 2 felt på 

hele delstrekningen og har i forhold til dagens vegnormaler 

en ikke tilfredsstillende geometri. Det vil være stort behov for 

støyskjerming langs med vegen i dette området.

Strekningen er en del av innkjøringen til Trondheim sørfra og er 

i dag preget av kø-problematikk i rushtiden.

4.0 Dagens situasjon

Formingsveilederen dekker et område fra Storler i sør til 

Sentervegen (Tillerkrysset) i nord, ca 4,2 km. 

Delstrekningen Storler til Sandmoen går gjennom et 

ravinelandskap med jordbruksmark og kratt-vegetasjon. 

Utbyggingen vil by på noe utfordring geoteknisk, da det er 

dårlige grunnforhold på strekningen. Strekningen krysses også 

av et viktig vilttråkk mellom Byneset og Vassfjellet.

Figur viser dagens situasjon i planområdet.
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5.0 Beskrivelse av 
foreliggende planer

5.1 Foreliggende planer

Reguleringsplaner

Planområdet består av et reguleringsplanforslag, 

”Detaljregulering av E6, Storler - Sentervegen”, som er 

innsendt til 2. gangsbehandling til Trondheim Kommune. 

 

Konstruksjoner

Det foreligger forprosjekt utarbeidet av Statens Vegvesen, 

region midt, Bru- og ferjekaiseksjonen, datert 4.8.2008, med tittel 

”Forprosjekt - Reguleringsplan”. Det foreligger pr 1. desember 

2013 detaljprosjekt og byggetegninger på konstruksjoner som 

skal bygges. Dette er lagt til grunn i foreliggende utgave av 

formingsveileder.

5.2 Veiutforming

Vegen har klasse H7 fra Storler og nordover. Vegen har klasse 

H9 fra Storler og sørover.

5.3 Linjeføring

En god og romslig linjeføring der de ulike vegelementene 

(rettlinjer, kurver og overgangselementer) følger etter hverandre 

på en logisk og harmonisk måte, vil normalt være den beste 

garantien for at en veg oppleves både funksjonell, trygg og 

vakker. Det må være en god rytme og sammenheng i horisontal- 

og vertikalgeometri, slik at vegen vil framstå med en logisk og 

estetisk kurvatur i terrenget. Gode, lesbare kryssløsninger med 

en enkel utforming som tilpasser seg landskapet må vektlegges 

spesielt.

5.4 Vegprofiler

Hvordan vegprofi let utformes har mye å si for bilistenes oppførsel 

i trafi kken. Ny E6 skal bygges som fullverdig 4-felts veg på hele 

strekningen. Det vil være prinsipielt to ulike vegprofi ler. Se 

avsnitt om middeler. 

På rettlinje skal vegen normalt bygges med 3 % takfall. Asfaltert 

skulder skal ha samme tverrfall som kjørebanen, bortsett fra ytre 

del av vegskulder som bør ha min 2 % fall utover fra kjørebanen 

ved skulderbredde 3,0 m. 

Standard for ny E6 er fastsatt ut fra Statens vegvesens gjeldende 

normaler for ”Veg og gateutforming”.



11

Formingsveileder for E6 Sør, Storler - Sentervegen 

6.0 Beskrivelse av 
formingselement

6.1 Støttemurer

6.1.1 Natursteinsmur

I forbindelse med enkelte konstruksjoner (kulverter, tunneler, 

bruer og underganger) vil bruk av natursteinsmur noen ganger 

gjøre terrengtilpasningene enklere og bedre i en overgangssone 

mot mer naturlike løsninger. Murer og plastringer må utformes 

med tanke på kontinuitet og helhet. Der det skal bygges 

natursteinsmur, bør denne være lik illustrasjonene her. Det skal 

benyttes skifer / blokk. Fuger skal være horisontale, og ikke 

overskride 20 % av  steinstørrelsen.

På grunn av vegens beliggenhet i terrenget vil det ikke være 

behov for støttemurer langs E6, men i tilknytning til G/S-vegene 

vil det være enkelte behov. Generelt skal det da bygges 

tørrmur av Li-skifer eller tilsvarende. Li-skifer er også er brukt i 

forbindelse med Nordre avlastningsveg. 

Prinsipper for utforming:

• Tørrmurene skal ha helling 3:1, men ved nødvendighet for å 
begrense arealinngrepene kan murene ha helning opp til 5:1. 

• Murene skal bygges av råhogd stein av god kvalitet, 
blokkhøyde forslagsvis 10-50 cm med 60 % andel 10-30 cm 
og 40 % andel 40-50 cm. 

• Steinen legges med horisontale fuger og horisontal avslutning 
på toppen. Fugene skal ikke være for store og skal ikke fylles 
med kiler. 

• Murer skal bygges forbandt mellom steinene uten 
gjennomgående vertikale skift. 

• De største steinene skal plasseres i foten av muren for å gi 
et inntrykk av en bærende konstruksjon. Det skal videre være 
harmoni mellom steinenes størrelse og høyden på muren. I 
lange murer bør det brytes opp med større steiner for å unngå 
langsgående fuger.

6.1.2 Betongmur forblendet med naturstein

Betongmur forblendet med naturstein, bygges opp av betong og 

forblendes med stein med tykkelse fra 50 -200 mm. All stein skal 

ligge horisontalt. 

Det er viktig at disse murene får en tiltalende utforming for at 

veianlegget skal se skikkelig ut.

Lokalisering av planlagt betongmur forblendet med naturstein i planområdet.

Eksempel på pen natursteinsmur med horisontale linjer for 

hvert skift med stein.

Eksempel på jevn, fi n natursteinsmur på Lade.
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6.2 Lyssetting 

Målsettingen er å oppnå høy trafi kksikkerhet, god visuell 

komfort samtidig med redusert energiforbruk ved hjelp av et 

godt belysningsprinsipp og et enkelt styringssystem. 

Lyssetting viltkulvert 

På E6 Storler - Sentervegen har vi en relativt åpen situasjon inn 

mot kulvert.  For å oppnå oversikt og romforståelse i kulvert på 

dagtid er det essensielt å gjøre luminansen fra veggene så høy 

som mulig slik at overgangen fra veganlegg i dagen til kulvert 

blir minst mulig.  

Det er ønskelig med minst mulig forskjell på innendørs og uten-

dørs belysning og et så rent, lettfattelig og enkelt estetisk uttrykk 

som mulig i tunnelen. Dette oppnås ved å synliggjøre tunnelens 

volum og utstrekning ved hjelp av jevn belysning, lyse vegger 

og lyst tak. 

Det er i utgangspunktet ikke krav til belysning av tunneler under 

100 m. Kulverten på E6 Storler-Sentervegen (ca 90 meter lang) 

blir utstyrt med nattbelysning som viltkulverten på bildet under 

fra Vestfold. 

Kulverten blir belyst med vanlig nattbelysning på lik linje som 

viltkulverten på bildet over fra Vestfold. Eneste forskjellen er 

at viltkulverten på E6 Storler-Sentervegen blir hvitmalt for å gi 

best mulig oversikt og romforståelse. 

Det er en relativt åpen situasjon inn mot kulvert. Tilgjengelig lys 

utenfor kulverten vil i stor grad bidra til belysning inne i kulver-

ten. Bildet viser utsnitt av samordningsmodell ved innkjøring til 

kulvert. 
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Belysning vei

Veglyset er planlagt ut i fra å redusere blending og gi optimal 

optisk ledning etter nye prinsipper. Lys på ramper og gangveger 

skal vende vekk fra vegen. Det skal benyttes veglysarmaturer  

av en type som gir lav blending og minst mulig lys utenfor 

området som skal belyses. Det skal benyttes armaturer som 

gir stor masteavstand for å holde antall master nede. Videre 

prosjekteres veglysanlegget slik at krav til belysning i henhold 

til Statens Vegvesen Håndbok 264 ivaretaes.

Belysning håndløper 

I ramper, gang- og sykkelveier på broer er det ønskelig å 

benytte innfelte lyskilder i stedet for mastemontert lyskilde. Lys 

i håndløper bygges tilsvarende som på Thalowbrua.

Mastetype som benyttes i midtdeler, mast 12 m høy med 1,5 

meters utliggere. Foto google maps street view.

Lys i håndløper på bru, som her på Thalowbrua. Foto ECT.

Thalowbrua viser lys i håndløper. Foto ECT.Lys i håndløper. Foto ECT.
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Viltgjerde

Viltgjerder skal lede dyr bort fra trafi kken og hindre påkjørsel. 

Viltgjerde settes opp i tilknytning til viltkulvert for å lede dyr. 

Viltgjerde skal være vanlig galvanisert og maskestørrelsen på 

gjerdet øker oppover i høyden. 

Rekkverk langs ramper

Plasseringen av rekkverk langs rampene bør ”låses” i forhold til 

geometrien på vegen. 

Omfang og behov for rekkverk i forbindelse med ramper 

tilpasses inntilliggende rekkverk for bruer og konstruksjoner.

6.3 Ledegjerder / rekkverk

Rekkverk

Det skal tilstrebes å benytte terrengforming (utslaking) 

framfor vegrekkverk der dette er mulig. Der rekkverk likevel 

ikke kan unngås skal det i prinsippet benyttes standardiserte 

og typegodkjente løsninger som også skal kunne tilpasses 

rekkverksløsninger på bru. Valgt rekkverksløsning må også la 

seg kombinere med aktuelle støyskjermer. Rekkverk må være 

av en type som gjør framtidig vedlikehold enkelt; for eksempel 

ved at de enkelte elementene kan tilpasses på stedet. 

Overfl atebehandling for vegrekkverk og brurekkverk skal være 

varmforsinking iht NS-EN ISO 1461. Dette gir enhetlig preg på 

vegutstyret og forenkler vedlikeholdet.

Vegrekkverk

Det foreslås brukt vegrekkverk som er godkjent i klasse N2, 

skadeklasse A. Rekkverket skal være et rørrekkverk. På grunn 

av den enkle formen gir dette et lett og gjennomsiktig uttrykk.  

Rekkverket skal brukes der sideterreng gjør at det iht. gjeldende 

krav er behov for vegrekkverk, og inn mot midtdeler. Rekkverket 

skal være varmforsinket iht. NS-EN ISO 1461.

Rekkverk på kjørebru

På bruene anvendes samme type rekkverk som langs hele 

strekningen. Rekkverket skal bestå av horisontale doble rør 

(føringsskinner) montert på stolper med en håndlist på toppen. 

Rekkverket skal være fullskalatestet i henhold til NS-EN 1317 

og ha bestått kravene for styrkeklasse H2 med arbeidsbredde 

W2 og skaderisiko klasse B. Det benyttes brøytetette paneler av 

trådgitter eller perforerte metallplater.

Rekkverk på gangbru 

For gang- og sykkelvegrekkverk over bruer benyttes brøytetette 

paneler av trådgitter eller perforerte metallplater. Rekkverket må 

ha en høyde på minst 1.4 m og være klatresikkert. 

Bilder av anbefalt brurekkverk.

Vegrekkverk, anbefalt type.

Bilde av anbefalt brurekkverk med brøytetette paneler av 

trådgitter.

Viltgjerde.
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6.4 Midtdeleren

Midtdeleren skal bygges som en grøft. Det anlegges asfalt 

innenfor rekkverksrommet for å hindre oppgroing av uønsket 

vegetasjon og for å redusere vedlikeholdet. Det etableres 

gressbakke på resterende arealer. Det skal være rekkverk på 

hver side av midtdeleren (som vist i normalprofi l).

Midtdeler består av en 4 meter sone med gress og rekkverk.

Figuren viser bilde fra samordningsmodell av midtdeler 

med gress.

Normalprofi l E6, pr 4530-4725, skjæringsprofi l/løsmasser.

Normalprofi l E6, pr 4530-4725, fyllingsprofi l/løsmasser.
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6.5 Støyskjerming

I områder utenfor bymessige og tettbygde strøk er det en 

generell regel at eventuelle støyproblemer best løses gjennom 

endret arealbruk. Hvis dette ikke er aktuelt vil en bearbeiding av 

sideterrenget framfor bruk av støyskjermer og -voller En mindre 

heving av sideterrenget samtidig med at veglinja bevisst legges 

litt lavere, er nok til å få en naturlig og visuelt sett lite dominerende 

støyskjerming. Skjermingstiltakene må ha en naturlig forankring 

i landskapet. Det er viktig at både materialbruk, helning og 

vegetasjon på eventuelt “naturlige støyvoller” harmoniserer 

med sideterrenget.

I trangere områder der det ikke er plass til å bygge voller, er det 

også aktuelt med støyskjermer og / eller -murer. Løsninger med 

skjermer eller murer skal helst kun brukes i forbindelse med 

bebyggelse. Flere steder er det være aktuelt å kombinere fl ere 

av disse tiltakene; også supplert med vegetasjon.

Ved valg av løsning må det legges stor vekt på å redusere 

behovet for framtidig vedlikehold. Det vil også være et 

hovedprinsipp at den siden av skjermingstiltaket som vender 

bort fra vegen skal disponeres og vedlikeholdes av nabo / 

bruker på tilstøtende eiendom. Lokale hensyn og ønsker mht. 

utforming og materialbruk må derfor tillegges stor vekt under 

planlegging og gjennomføring av tiltaket.

Støyskjermer blir penest om linjeføringen ”låses” til 

veg-geometrien. På den måten får man et veganlegg som 

er samkjørt og gjennomtenkt. Hvis linjeføringen på skjermen 

samkjøres med veglinjen, vil støyskjermen ikke virke for 

dominerende. Dette vil gi et penere inntrykk av veganlegget.

Der det ikke er mulig å oppnå tilstrekkelig skjerming av 

bebyggelse ved bruk av støyvoller og -skjermer, vil det være 

aktuelt med fasadetiltak som utskifting av vinduer, ventiler og 

tilleggsisolering. Ved nødvendig tiltak på fasaden er det viktig at 

bygningens arkitektoniske preg ikke forandres vesentlig. Dette 

gjelder særlig ved utskifting av vinduer. 

Lokal skjerming av uteplasser må oppfylle 4 grunnleggende 

krav:

• tilstrekkelig høyde og lengde

• tilstrekkelig tetthet og tyngde

• må være solid og kreve minst mulig vedlikehold

• fokus på estetikk

Skjermen må ikke hindre utsikt eller ødelegge solforhold. 

Materialbruk og utforming må tilpasses terreng, tomteforhold, 

og bebyggelse i hver enkel situasjon.

I arbeidet med formingsveilederen er det prøvd å optimalisere 

terrenget mellom E6 og Heimdal/Kattem så støyskjerm her ikke 

er nødvendig. Støykrav tilfredsstilles med et 1,1 m høyt tett 

tregjerde på voll. Glassinnslag benyttes når støyskjerm får en 

viss høyde.  

Figur viser plasseringer av regulerte støyskjermer.
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Figur viser prinsippsnitt støyskjerm på voll. 

Figur viser prinsippsnitt for støyskjerm på mur. 
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Det er viktig at utforming av skjermer har et felles uttrykk med 

omkringliggende skjermer. Enhetlig utforming gir det peneste 

resultatet. Det foreslåes benyttet skjerm med en lignende 

utforming som støyskjermen langs omkjøringsvegen ved Tunga 

- Moholt og Gildheim - Grillstad. 

Samordning av utforming av disse skjermene gir et enhetlig 

og pent uttrykk på støyskjerming for trafi kanter som passerer 

Trondheim. 

Omkjøringsvegen ved Moholt har lik skjerm på begge 

sider av vegen. Det gir et rolig og pent inntrykk.
Bildet viser utsnitt av samordningsmodell med standard 

støyskjerm i 1,1 m høyde.

Bildet viser utsnitt av samordningsmodell av støyskjerm.



19

Formingsveileder for E6 Sør, Storler - Sentervegen 

Eksempler på moduler. Trematerialet vil være brunt i starten, 

og på sikt få en naturlig grånet overfl ate.
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6.6 Konstruksjoner

Generelt

Bruene skal være enkle og anonyme, men vakre i sin kraft av 

linjepålegg og detaljering. Presentasjonen viser konstruksjoner 

som er godt synlig, mindre støttemurer er ikke presentert her. 

Det er gjennomgående i hele prosjektet at kantbjelker og bjelker 

er avrundet. Det er integrert belysning i håndløpere på gang-

bruer, mens det er lysmaster på kjørebruer, se avsnitt om belys-

ning. 

K1. Jernbanebru over E6 ved Klettbakken

Jernbanebruen er en tradisjonell trau-bru i plass-støpt betong. 

Oversikt over konstruksjoner.

K1. Jernbanebru over E6 ved Klettbakken. 

K2. Viltkulvert vises i bakgrunnen.

Det er gjennomgående i hele prosjektet at kantbjelker og 

bjelker er avrundet.

EKS
K2

K1

K4

K12

K5

K11

K6

K7
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K5. Bru ved Hårstad.

K4. Gang- sykkelbru ved Sandbakken.

K4. Gang og sykkelbru ved Sandbakken

Gang og sykkelbrua ved Sandbakken er en bjelkebru i plass-

støpt betong. Brua har føringsbredde 3,5 meter. Det er integrert 

belysning i rekkverket.

K5. Bru over Hårstad

Det er en platebru i plass-støpt betong. Det er en vei-bru med to 

kjørefelt. Føringsbredden er 12 m.
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K6. Gang- sykkelbru ved Hårstad.

K7. Hårstad, gang- og sykkelveg-undergang. 

K6. Gang og sykkelbru ved Hårstad

Gang og sykkelbrua ved Hårstad er en bjelkebru i plass-støpt 

betong. Brua har føringsbredde 3,5 meter. Det er integrert belys-

ning i rekkverket.

K7. Gang- og sykkelveg undergang Hårstad

Plass-støpt betong-kulvert forblendet med naturstein. 

Føringsbredden inne i kulverten er 3,5 m.
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K11. Isdamvegen støttemur. 

K11. Isdamvegen støttemur

Plass-støpt betongmur med maks høyde ca 6 meter.

K12. Mur ved Sandbakken

Buet støyskjerm i betong.

K12. Mur ved Sandbakken. 
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6.7 Rundkjøringer forslag

Det er totalt 2 rundkjøringer i planområdet på Hårstad.

Sikt til venstre for tilfarten (bakover i 

rundkjøringen)

En bilfører som befi nner seg 10 m bak vikelinja og midt i kjøre-

feltet bør ha sikt til hele det skraverte arealet vist i fi gur C.40. 

Sikt framover i rundkjøringen

En fører som befi nner seg i rundkjøringen, eller 10 m bak vike-

linja i en tilfart, bør se sirkulasjonsarealet innen det skraverte 

arealet vist i fi gur C.41. Innen siktarealet skal eventuelle sikt-

hindringer ikke være høyere enn 0,5 m over kjørebanen. I tillegg 

må det kontrolleres at planet mellom øyepunkt og kjørebanen er 

fritt for sikthindringer.

Sikt til gangfelt

En fører som passerer et gangfelt ved utkjøring, bør ha fri sikt til 

hele gangfeltet samt 4 m av gangarealet på begge sider. Er det 

stor sykkeltrafi kk i gangfeltet, anbefales avstanden økt ut over 4 

m. Figur C.42 viser prinsippet for sikt til gangfelt.

Figur C41 fra SVV Håndbok 017.  

Utforming av sentraløyer

Planområdet er en del av et større veganlegg, så det er viktig 

å legge opp til kontinuitet og helhetlige løsninger. Foreslåtte 

prinsippskisser er basert på ”gjennkjennbarhet” langs vegtraseèn, 

samtidig som rundkjøringene gradvis blir nedtonet med hensyn 

til utforming mot landbruksarealene i sør. Den overkjørbare 

delen av rundkjøringene skal utføres i storgatestein.

Hårstad

Hårstadkrysset ligger i den mer urbane delen av strekningen. 

På Hårstadkrysset skal rundkjøringer ha beplantning tilsvarende 

som på rundkjøringer på Sentervegen, og bunndekket skal bestå 

av  robuste, stedstilpassede og vedlikeholdsvennlige buskarter. 

I små sentraløyer plantes det kun busker. I større sentraløyer 

skal det i tillegg plantes trær. Maks høyde på bunndekket skal 

være 0.5 m, og trær skal være oppstammet og plasseres slik at 

det ikke hindrer sikt. Ytre del av sentraløya steinsettes med stein 

med fl at sidekant satt i betong, tilsvarende som på Sentervegen. 

Det benyttes stein med størrelse 500-700 mm. Stein settes med 

jevn side opp.   

Figur C42 fra SVV Håndbok 017. 

Figur C40 fra SVV Håndbok 017.  
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Figuren viser bilde fra samordningsmodell av sentraløy vest ved 

Hårstadkrysset.  

Beplantning i sentraløyer

I sentraløy vest plantes det kun lave busker, pga sentraløya`s 

beskjedne størrelse. I sentraløy øst plantes det krypende busker 

samt lave busker og trær. Vegetasjonen får gradvis økende 

høyde innover i sentraløya.  

Figuren viser bilde fra samordningsmodell av sentraløy øst ved 

Hårstadkrysset.  

Plan av sentraløy vest ved Hårstadkrysset med busker.  Plan av sentraløy øst ved Hårstadkrysset med trær og busker.  



26

Formingsveileder for E6 Sør, Storler - Sentervegen

6.8 Viltovergang Klettbakken

Figuren viser plassering av viltovergang i 

Klettbakken.

Snittet viser viltovergang ved profi l 5100.

Figuren viser utsnitt fra samordningsmodellen av viltover-

gang, K2, i Klettbakken.
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Lengdesnitt av viltovergangen som er ca 90 m. Snittet 

viser ulike soner for landbruksmaskiner og vilt på 

viltovergangen. 

Viltovergangen bør ha jordybde som tåler viltvoksende 

beplantning over det hele. Tanken er at hele området skal 

”tilbakeføres til naturen”. Anbefalte minimumsdybder på 

jordlaget varierer i forhold til hva som skal plantes. Ref 

SVV Håndbok:

Gress/urter: 0.5 m

Busker/kratt: 0.7 m

Trær: 1.2   m 

Se kapittel 6.17 Vegetasjon og beplantning for vegetasjon.

Figur viser utforming og beplantning på kulvert, samt steinsetting rundt 

tunnelportaler. Vilt skal kunne bevege seg på tvers over kulvert.
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6.9 Skilting

Skilting skal gjøres enkel og konsekvent. Det vil si man 

etterstreber å samle skiltene mest mulig. Skilt kan i enkelte 

tilfeller settes på lysstolper i stede for enkelte/separate stolper. 

Anlegget er utfordrende da mye skjer på korte avstander. I og 

med at anlegget har logiske kjøremønstre (høyre er å ta til høyre 

osv) så er det et poeng å unngå overskilting. 

6.10 Teknisk bygg

Teknisk bygg skal i størst mulig grad skjules i omkringliggende 

terreng. Tilstrekkelig areal for sikker adkomst må ivaretas.

6.11 Fargebruk

Alle rekkverk samt skilt- og lysstolper skal være i galvanisert 

stål, dvs lik fargebruken på anlegget forøvrig.

6.12 Bussholdeplasser

Bussholdeplasser skal ha universell utforming. Leskur som 

benyttes er standard modell for Trondheim kommune utenfor 

midtbyen. Ruteinfo tilstrebes ikke plassert rett over benk. 

Leskur skal ha strømtilkobling for belysning og eventuelt 

sanntidssystem.

Figuren viser bussholdeplass med leskur som er standard 

for Trondheim kommune utenfor Midtbyen.

6.13 Området under 

brukonstruksjoner

Under bruer foreslås det å bruke stein fra samme forekomst 

som stein til tørrmur. Det benyttes stein med fl at sidekant, satt 

med jevn side opp, størrelse 700-1000 mm. Det skal steinsettes 

1 meter utenfor brua`s fotavtrykk. Etter at stein er satt støpes 

en 20 cm bred betongkant for å få jevn avsluttning av felt. 

Betongkant skal ha 30 mm fas mot grøntarealer.
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Figuren viser dekke under bru belagt med stein satt i betong. Felt med 

stein avsluttes med en støpt betongkant mot terreng. 
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6.14 Rensedam

Overvann fra E6 med tilrenning til Lersbekken skal renses og 

spissavrenningen reduseres. En åpen rensedam etableres 

oppstrøms påslippet til bekken. Dammen bygges med dykket 

inn- og utløp, forsedimenteringsbasseng og utløpskum hvor 

videreført vannmengde reduseres. Rensedammen skal ha topp-

dekke av sortert stein. Det etableres beplantning i sonen mellom 

normalvannstand og fl omvannstand. Det benyttes robuste arter 

av stauder og prydgress som er tilpasset veg- og vannmiljø. Det 

etableres en driftsveg med 3,5 m bredde rundt rensedammen 

for vedlikehold. Figuren viser plassering av rensedam.

Figuren viser rensedam i samordningsmodellen. 

Viltkulvert vises i bakgrunnen. 
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Figuren viser plan og snitt av rensedam som bygges.  
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6.15 Bekker

Klasbekken

Som en del av geotekniske stabiliseringsarbeider i Klettbakken 

må dalen sør for Storler heves. Dagens bekkeløp heves og 

plastres med samfengt sprengstein. 

Bekkeløpet er fl yttet på den ene siden av fyllingen mot den 

bevaringsverdige løvskogen, slik at vi får et større sammen-

hengende areal mot Storler gård som tilbakeføres til jordbruks-

formål. Det etableres et belte med randvegetasjon på begge 

sider av det nye bekkeløpet. Randsoner og inngrepssoner mot 

løvskogen revegeteres med bruk av stedegen toppjord/vegeta-

sjonsdekke. 

Figuren viser prinsippsnitt for oppfylling og vegetasjonsetablering av Klasbekken.  

Figuren viser plassering av Klasbekken og 

Lersbekken.
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Lersbekken

Også i Lersbekken må dalen heves på grunn av geoteknisk 

stabilisering. Dagens bekkeløp heves og plastres med samfengt 

sprengstein helt ned til samløpet med Jesmobekken.  

Figuren viser prinsippsnitt for oppfylling og vegetasjonsetablering av Lersbekken.  

Det etableres et belte med randvegetasjon på begge sider av 

det nye bekkeløpet. Randsoner og inngrepssoner mot løvsko-

gen revegeteres med bruk av stedegen toppjord/vegetasjons-

dekke. 
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6.16 Vegetasjon og beplanting

Vegetasjon deles i to kategorier: ruralt og urbant. 

Felles for begge områdene gjelder følgende punkter: 

Skjøtselsnivået tilpasses området sidearealet befi nner seg i. 
Langs E6 skal det i hovedsak legges opp til vegkantslått i 
sikkerhetssonen (6 m). I det urbane området kan skjøtelsnivået 
være noe høyere enn i det rurale området.

Uønskede arter må behandles spesielt. Kartlegging av fremmede 
skadelige arter som for eksempel kjempebjørnekjeks, 
slirekneartene, lupin og legepestrot må gjøres i forbindelse 
med byggeplan. Dette fordi jorda der disse vokser er 
å betrakte som forurenset/ farlig avfall og vil påvirke 
massetransport, gjenbruk av masser og evt deponiområder.

I byggeprosjektet må økologisk vurdering av arter som skal 
plantes tas med.

Allergiframkallende busker og trær skal ikke benyttes i nærhetene 
av gs-veger og bussholdeplasser

Artsvalg skal være stedstilpasset og i størst mulig grad være arter 
som allerede vokser på stedet.

Det skal benyttes ugrasfri vekstjord der man planter trær og eller 

busker.

Ruralt

Når ny veg bygges i naturområder der det ikke vokser uønske-

de arter skal naturlig revegetering foregå på stedlige toppmas-

ser. Det øverste jordlaget skal lagres separat i anleggsperioden, 

og deretter legges løst på toppen av undergrunnsmasser. Frø, 

sporer og plantedeler vil spire fra dette topplaget, og gi en natur-

lig overgang til de urørte områdene langs vegen.

Inspirasjon fra Lofast: ”Naturlig revegetering fra stedegne topp-

masser er en metode for økologisk restaurering av landskap 

berørt av inngrep. Målet med restaurering er å planlegge og 

gjennomføre arbeidene slik at man best mulig kan bevare og 

gjenopprette økologiske verdier som er i området, også i det 

ferdige anlegget. Man får ikke den opprinnelige vegetasjonen 

tilbake, men vegetasjon som er tilpasset de nye forholdene”.  

Det skal ikke plantes rogn, osp og selje langs hele strekningen – 

kun på viltovergang. Orekrattet kommer til å komme langs veien 

uansett - derfor vil det være unødvendig å plante så mye.

Vegetasjon deles i to kategorier: 

ruralt (rød ramme) og urbant (blå ramme). 

Selje
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Planting og skjøtsel av nyanlegg

Grøntanlegget skal ha minimum 3 års garantitid med skjøtsels 

etter gjeldende standarder for grøntanleggssektoren. Planting 

og skjøtsel skal utføres av personer med dokumentert grøntfag-

lig kompetanse. 

Urbant 

Vegetasjonen skal harmonere med landskapet vegen går gjen-

nom. Vegetasjonsvalg er gjort etter et samspill med blant annet 

SVV og Trondheim Kommune.

Trearter som bør benyttes er blant annet furu, rogn, or, osp og 

alm. Dette er arter som godt tåler trønderske forhold. Furu, rogn 

og or hører hjemme i området. Alm er et lite brukt tre som kan 

klare seg godt. Artene har også en prydverdi i form av årtidsva-

riasjon (rog, og og alm) og vakre høstfarger (rogn).

Trærne langs veglinjen kan med fordel stå med en “låst” avstand 

fra kantlinjen og må ikke plasseres innenfor sikkerhetssonen. 

Disse trærne “spiller på lag med veganlegget”, og skal forsterke 

den optiske linjeføringen av vegen. Dette er et trafi kkforbedren-

de tiltak, som i tillegg gir prydverdi.

Buskarter som velges til veganlegget må tåle vegmiljø og ha 

egenskaper som god dekkevne, tåle saltsprut og noe salt i jord, 

ha fi ne høstfarger og/eller fi n blomstring og være fi n som bunn-

dekker. Bjørkebladspirea er et eksempel på en art som er aktu-

ell å bruke på anlegget. Alle buskbeplantninger skal ha jorddek-

ke (bark eller singel). Alle busker skal plantes som en del av en 

beplantning og ikke stå som solitære.

Vegetasjonsplan skal koordineres med skilt-, belysnings- og 

VA-plan.

Alm blir et relativt stort tre. Det er fi nt, hardført og veldig vanlig 

i Trøndelag.

Furu er fl ott dersom den får utvikle krona fritt. På ”myra” 

mellom Sentervegen og Sandmoen passer det fi nt med furu.

Rognetre med fl otte høstfarger. Trær som står åpent og solrikt 

får sterkere høstfarger enn trær som står i skygge. I det åpne 

landskapet ved Sandmoen vil trær bli godt eksponert for sol. 

Osp har også fi ne høstfarger dersom den blir eksponert for sol.
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