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Informasjonsmøte vedr. planutvidelse i 

Stjørdal kommune, Skatval – 15.10.2019
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AGENDA

• Kommunedelplan og videre optimalisering

• Planprogram og reguleringsplan

• Planområde og planutvidelser

• Foreløpige tiltaksvurderinger Holvegen 

• Innspill/merknader

• Framdriftsplan/entreprise

• Grunnervervsprosess

• Spørsmål



E6 Kvithammar-Åsen

Tilbyder Supplerende aktører

Hæhre Entreprenør AS

Dr.Ing. Aas-Jakobsen Trondheim AS

Dr.Ing. Aas-Jakobsen AS, NGI, ECT, Selberg

Arkitekter, Brekke&Strand, Sweco, ViaNova, 

Safetec, Traftec

Skanska Norge AS

Norconsult AS

FCC / Typsa

Acciona Construcciòn SA

Multiconsult AS

Acciona Infraestructuras

Leonhard Nilsen & Sønner AS
Ingenieria especializada obra civil e industrial 

SA

Veidekke/Rambøll prekvalifisert, men trakk seg fra konkurransen



Kommunedelplan
(vurderte alternativer)

Valgt løsning basert på alt. 9, 4 og 8.

Vedtatt:

Levanger kommune: 14.10.2015

Stjørdal kommune:    19.11.2015 



• 90 km/t

• 2–3 felts vei i dagen

• To tunneler med doble løp:

➢Forbordsfjelltunnelen: 7600 m

➢Vangstunnelen: 1900 m

• 3 stk. toplanskryss

• 4 stk. bruer

Kvithammar–Åsen (20 km)
– etter «gammel» og vedtatt kommunedelplan



Optimalisering:

• Nye Veier har jobbet intensivt for å redusere kostnader og øke 

samfunnsnytten for hele porteføljen i Trøndelag 

Vi jobber videre for å finne nye optimaliseringstiltak, 

også sammen med entreprenør når de er på plass

• Redusere kostnader:

• Vurdere antall kryss, utforming og plassering

• Redusere bru- og tunnellengder

• Mulige traseendringer

• Andre forenklinger som gir reduserte kostnader 

• Økt hastighet for å redusere reisetid:

• Ny veilinje med økt hastighet til 110 km/t og 4-felts veg

• Dette prøver vi å få til på hele vår portefølje i Trøndelag, 

bortsett fra strekningen Vindåsliene – Skjærlitunnelen

• Redusert reisetid – økt trafikknytte

Optimaliseringsprosess E6 Trøndelag



E6 Kvithammar – Åsen

• Dagens E6: 23 km - ny E6: 19 km

• ÅDT: 9000-11000 kjt/døgn

• Fire-felts motorveg. Fartsgrense 110 km/t

• Reisetid reduseres med ca. 10 min. (halvering)

• To-løps tunneler. (Forbordsfjelltunnelen ca. 7,8 km + 3 kortere tunneler)

• Ca. 2-3 mill. m3 fjell.

• Dagens E6 omklassifiseres til fylkesveg og 

tilbud for myke trafikanter

• Et av Nye Veiers høyest prioriterte prosjekter 

pga. høy nytte-kostnadverdi.

Tverrprofil H3, vegbredde 23 meter. Vegen forutsettes bygd med 21,5 m bredde



Kvithammar – tunnelpåhugg Holan, ny fv. (eksist. E6) legges mot vest



Kvithammar – tunnelpåhugg Hollan, bru over Vollselva







Helkryss Vuddudalen med bru over jernbanen flyttet til halvkryss Åsen S





Helkryss Vuddudalen med bru over jernbanen flyttet til halvkryss Åsen S





Forbi Åsen med 2 miljøtunneler og 1 kombinert miljø-/fjelltunnel



Helkryss Vassmarka, og jernbanebru over ny E6



E6 Kvithammar-Åsen:

Prosjektmål

➢ Realisere målet om en skade- og ulykkesfri anleggs- og 

driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig arbeidsliv.

➢ Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom samhandling og 

digitalisering.

➢ Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og 

driftsperioden.

➢ Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø.

➢ Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.



Langstein, tverrslag, midlertidig- og permanent depot? 

300

Område for tverrslag 

og midlertidig depot





Mulige erstatningsareal (landbruk)?





Varsel om planoppstart

• Varsel om igangsatt reguleringsplan og høring planprogram utsendt til aktuelle sektormyndigheter, 

foreninger, offentlige instanser mv. pr. epost 05.12.2018.

• Likelydende brev til berørte grunneiere i begge kommuner utsendt 05.12.2018.

• Kunngjøring med annonse i Trønder-Avisa og Bladet 05.12 og 06.12.2018.

• Materiale kunngjort og tilgjengelig på kommunens og NV`nettsider.















Informasjon, merknader og innspill

Informasjon om planarbeidet legges ut på internett på de respektive kommunenes og Nye Veiers 

hjemmesider:

Stjørdal kommune: www.stjordal.kommune.no

Levanger kommune: www.levanger.kommune.no

Nye Veier AS: www.nyeveier.no

Prosjektside: www.e6kaa.no

Det er opprettet en egen medvirkningsportal på 

prosjektets nettside. Denne kan benyttes til å gi 

formelle merknader/innspill, samt tips 

og opplysninger som kan være til nytte for prosjektet.

Frist for merknader til planutvidelse:  22.10.2019

http://www.stjordal.kommune.no/
http://www.levanger.kommune.no/
http://www.nyeveier.no/
http://www.e6kaa.no/










Medvirkning i planprosessen

INTERESSENT - AKTIVITET FREKVENS/TID ANSVAR

Dialogmøte sektormyndigheter

og faginstanser

Jevnlig møter

September 2019 – Mai 2020

NV/Rådgivergruppen

Dialogmøte med Levanger og

Stjørdal kommune

Jevnlig møter

September 2019 – Mai 2020

NV/Rådgivergruppen

Åpent folkemøte Offentlig ettersyn og høring

Første kvartal 2020

NV/Rådgivergruppen

Åpent kontormøte Før og etter offentligettersyn og høring

1.til 3. kvartal 2020

NV/Rådgivergruppen

Møte med grunneiere Frekvens vurderes i samråd med Grunnerverv

September 2019 – Mai 2020

Rådgivergruppen

Møte med lokale lag og foreninger Frekvens vurderes etter omfang og kompleksitet Rådgivergruppen

Medvirkningsportal/innsynsløsning Hele prosjektperioden Rådgivergruppen



Hva ønsker vi av informasjon?

All informasjon som er av betydning for planarbeidet og som vi ikke kan finne i offentlig 

tilgjengelige registre/baser.

- Private vannbrønner

- Energibrønner

- Driftsforhold (landbruk)

- Landbruksdrens

- Behov, konsekvenser, forslag til avbøtende tiltak

- Mulige «Vinn-vinn-løsninger» innenfor planområdet

«Større mulighet for påvirkning i tidlig planfase enn ved offentlig høring av planforslag»



Kommende aktiviteter og utredningsomfang:

• Full konsekvensutredning (KU) i begge kommuner

• Befaringer, innmålinger, geotekniske-/

geologiske undersøkelser.



Kvikkleiresoner



Kartlegging av grunnforhold - AEM



Løsmassemektighet basert på helikopterscanning



Refraksjonsseismikk



Kjerneboring Langsteindalen, Holan og Sæterkleiva



Svakhetssone under Langsteindalen



Utførte og pågående kjerneboringer 

Seterkleiva LangsteindalenHolan

E6KÅ - kjerneboring_Seterkleiva.pdf
E6KÅ - kjerneboring_Langsteindalen.pdf
E6KÅ - kjerneboring_Kvithammar påhugg-sør.pdf


Overordnet fremdrift E6 Kvithammar-Åsen

• Valg av 3-5 tilbydere: 09.11.18

• Oppstartsmøte tilbydere: 19.11.18

• Tilbudsfrist: 08.02.19

• Valg av entreprenør: 26.03.19

• Kontraktssignering: 16.05.19
• Optimalisering og regulering: Q2-2019 to Q2-2020

• Fysisk oppstart: Medio-2020

• Ferdigstillelse: 2025/26



Framdrift reguleringsplaner 

Langsteinfjæra innsendt komplet plan nov. 20 19

Holvegen innsendt komplett plan januar 2020

Stjørdal kom. INNSENDT KOMPLETT REG.PLAN: mars/april 2020

Levanger kommune INNSENDT KOMPLETT REGULERINGSPLAN mai/juni 2020

Vedtak mai-20

Vedtak juni-20

Ferdigstille 

byggeprosjekt 

2025/26

Oppstart 

Byggeplan 

august 2020



?


