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Sammendrag
I forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen, vil det bli stort masseoverskudd
fra fjellskjæringer og tunneler som skal bygges. Denne rapporten omhandler deponier av masser som
tas ut i Levanger kommune. Det er behov for å deponere dette masseoverskuddet på egnede steder i
nærheten av veglinja. En del av disse massene vil bli benyttet til oppfylling i selve veganlegget, og til
forbelastning/tilrettelegging for et næringsområde i Vassmarka Det forventes likevel et betydelig
masseoverskudd som må deponeres andre steder. Det er gjennomført et bredt arealsøk for å se etter
«alle mulige» arealer som kan være aktuelle. Områdene er vist i figur 1. I den sammenheng har en
også vurdert områder som er nevnt i kommunedelplanen for E6 Kvithammar – Åsen [1], og i
konsekvensutredningen til kommunedelplanen, temarapport konsekvenser i anleggsfasen [2]. Alle
disse arealene er deretter vurdert i en grovsiling for å komme fram til de mest realistiske alternativene,
som er mer detaljvurdert og omtalt i denne rapporten. Grovsilingen er oppsummert i vedlegg 1 til
rapporten.
Grunnlaget for arbeidet med deponier er forhold som er viktige for gode deponier, bl.a.:
• Unngå transport på offentlig veg i så stor grad som mulig.
• Kort transportavstand begrenser CO2-utslipp og reduserer prosjektkostnaden
• Deponiet bør ligge så nær uttaket som mulig.
• Unngå omlastning og viderekjøring.
• Deponiområdet bør være enkelt å tilrettelegge for bruk.
• Hvis det skal deponeres på dyrka mark, bør minst like stort areal kunne tilbakeføres.
• Avsluttet deponi bør være enkelt å tilrettelegge for framtidig bruk.
Gjennom søk etter arealer ble det funnet 13 forskjellige områder (figur 1). Disse er vurdert gjennom en
grovsiling. Gjennom grovsilingen ble antallet redusert til fire områder. Disse er nærmere vurdert i
denne rapporten. De fire arealene er vist med grønne markeringer i figur 1. Arealene er kort beskrevet
og vurdert etter et sett tema: Tilgjengelig areal, dagens arealbruk, avstand til deponiet, adkomstveg,
tilrettelegging/anleggstekniske forhold, geotekniske forhold, miljøavtrykk og stedstilpasning/
landskap/utforming. For hvert tema er alternativene klassifisert som godt egnet, middels godt egnet og
dårlig egnet etter disse kriteriene. Kriteriene for klassifisering er gjengitt i kapittel 8.
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Figur 1: Undersøkte alternativ. Røde ringer markerer arealer som er vurdert og silt ut i grovsilingen, grønne
ringer markerer de arealene som er tatt med videre til en nærmere vurdering.

Tabell 1 oppsummerer de vurderingene som er gjort. Samlet sett er det vurdert at alle de vurderte
deponiene er egnet for formålet. Deponiet ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen er best egnet
som deponi for masser som tas ut sør for Åsen sentrum, både fordi det gir kort og effektiv transport, og
har moderat påvirkning på omgivelsene.
Hvis alternativ 1 ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen ikke gir tilstrekkelig deponikapasitet for
masser som tas ut av linja sør for Åsen sentrum, er alternativ 4, Avdølan/ Åsen massedeponi
alternativet som gir kortest transportavstand av de andre.. Her har lokalt næringsliv satt i gang
tilrettelegging av et areal som ser egnet ut, og som har moderate begrensninger. Det er varslet oppstart
av reguleringsplan for dette deponiet, og det forutsettes at adkomst til deponiet avklares som del av
denne planen.
Masser fra anlegget vil bli benyttet til forbelastning/tilrettelegging av næringsområde i Vassmarka,
men det vil sannsynligvis likevel bli et masseoverskudd i den nordre delen av anlegget. I
anleggsgjennomføringsrapporten er det forutsatt at Åsentunnelen skal drives fra nord. Det kan da være
mulig å kjøre overskuddsmasser fra Vassmarka sørover til Avdølan/Åsen massedeponi i Vuddudalen,
men det gir en transportveg på ca. 6 km gjennom Åsen sentrum. Forutsatt at Gammelplassen/Kolsum
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(alternativ 11) kan tilrettelegges for mottak av masser, vil dette være et bedre alternativ for masser fra
nordre del av anlegget. Fiborgtangen vil også være godt egnet med gode avkjørselsforhold og et godt
dimensjonert vegnett, men transportavstanden er lengre.
Tabell 1: Vurdering av alternative deponiområder.

Alt 1,
Høghåmmårtunnelen, nordre
påhugg
100-150 daa
Skog

Alt 3,
Avdølan (Åsen
deponi)

Alt 11,
Gammelplassen Kolsum

Alt 13,
Fiborgtangen

Ca. 300 daa
Skog og noe dyrka
mark

Ca. 50 daa
Steinbrudd i drift

Avstand

Ved linja

Ca. 5,5 km fra
nordre påhugg
Åsentunnelen

Adkomst –
behov for
oppgradering av
veg

Ingen behov

Tilrettelegging/
anleggstekniske
forhold

Godt egnet,
relativ enkel
tilrettelegging.

Geotekniske
forhold

Stabil fjellgrunn,
små
begrensninger.

Miljøavtrykk

Noe eldre skog,
ellers ingen
registrerte
naturverdier.

2 km fra linja ved
Ramshåmmårtunnelen, søndre
påhugg
Det må bygges ny
adkomst, evt. må
fylkesveg brukes.
Det forutsettes at
adkomst reguleres
i egen reguleringsplan for deponiet.
Stort flatt område
som er godt egnet.
Noe tiltaksbehov i
forhold til
vannhåndtering.
Med riktig
tilrettelegging er
begrensningene
små.
Ingen registrerte
naturverdier eller
kulturminner.

Ca. 60 daa
Regulert
industriområde,
delvis oppfylt,
delvis naturmark/
elveos
Ca. 12 km fra
nordre påhugg
Åsentunnelen

Stedstilpasning,
landskap,
utforming

Mulighet for god
landskapstilpasning. Lite
eksponert.

Mulig å tilpasse
brukbart til
landskapet. Liten
eksponering mot
boliger.

Rangering etter
egnethet, der
1 er best

1

2

Areal
Dagens
arealbruk

Relativt lang
transport på
fylkesveg med en
del randbebyggelse. Lite
behov for
oppgradering.
Godt egnet under
forutsetning at
deponi kan
tilpasses uttak.

Lang transport på
offentlig veg, men
på E6 med god
standard og lite
randbebyggelse
som påvirkes.

Godt egnet under
forutsetning av at
gjeldende plan
tillater videre
oppfylling.
Ingen
Med riktig
begrensninger.
tilrettelegging er
begrensningene
små.
Ingen registrerte
Potensielt store
naturverdier.
naturverdier.
Registrert
Forutsatt avklart
kulturminne antas gjennom egen
avklart.
reguleringsplan.
Ingen registrerte
kulturminner.
Reetablering av
Området er sterkt
opprinnelig terreng påvirket fra før.
anses positivt.
Videre oppfylling
gir liten endring i
virkning.
3

3
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Det er viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig.
Deler av massene som skal tas ut i dette anlegget vil bli gjenbrukt i anlegget. Det er vurder at alle de
alternative lokalitetene kan tilrettelegges slik at massene kan tas ut senere. For alternativ 1 krever det
at det etableres en adkomst til deponiet fra Langsteindalen. Gjenbruk av masser er derfor sett som en
mulighet for alle deponiene og de er ikke evaluert på dette temaet. Det er viktig at en eventuell videre
planlegging av deponiene legger til rette for slik gjenbruk hvis det ønskes. For alle deponiene må
gjenbruk og eventuell bearbeiding av massene reguleres gjennom egne reguleringsplaner.
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Bakgrunn

Nye Veier planlegger ny E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.
Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på hele strekningen, og vil
redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter.
Eksisterende E6 mellom Stjørdal og Åsen er i dag en tofelts veg med fartsgrense 70 km/t på store deler
av strekningen. Forbi Skatval er det mange kryss og avkjørsler, mens det på strekningen fra Skatval til
Åsen er lite bebyggelse langs E6. Her går imidlertid vegen i sidebratt terreng parallelt med jernbanen,
en strekning som er svært sårbar ved hendelser. I nord går eksisterende E6 gjennom Åsen sentrum.
Strekningen er ulykkesutsatt, med en ulykkefrekvens som er dobbelt så høy som tilsvarende veger.
ÅDT på dagens veg er ca. 12 000 på strekningen Kvithammar – Skatval, mens det på strekningen
Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8 800. Gjennom Åsen sentrum er ÅDT på ca. 8 400, og nord for
Åsen reduseres trafikkmengden til ca. 8 200. Tungtrafikkandelen på strekningen er ca. 16 %
(trafikktallene er 2019-tall fra NVDB).
Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen. Total lengde på ny E6 er 19 km, hvorav
9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i Levanger. Grubbåskrysset sør for
Åsen vil ha sørvendte ramper, mens Hammerkrysset nord for Åsen sentrum vil ha nordvendte ramper.
Disse to kryssene vil til sammen gi en fullverdig kryssløsning for trafikk som skal til/fra Frosta og
Åsen. Ny E6 kobles til eksisterende E6 like nord for Vassmarka.
I Levanger kommune omfatter planforslaget tre tunneler. Ramshåmmårtunnelen (ca. 2,0 km),
Grubbåstunnelen (ca. 0,3 km) og Åsentunnelen (ca. 2,1 km). I tillegg ligger nordre del av til
Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekingen fra Kvithammar til Åsen bli
nedklassifisert til fylkesveg.

2

Innledning

I forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen vil det bli stort masseoverskudd
fra fjellskjæringer og tunneler som skal bygges. Det er behov for å disponere dette masseoverskuddet
på egnede steder i nærheten av veglinja. I denne rapporten beskrives mulige massedeponier i Levanger
kommune.
Det er gjennomført et bredt arealsøk for å se etter «alle mulige» arealer som kan være aktuelle. I den
sammenheng har en også vurdert områder som er nevnt i kommunedelplanen for E6 Kvithammar –
Åsen [1], og i konsekvensutredningen til kommunedelplanen, temarapport konsekvenser i
anleggsfasen [2] (se kapittel 6). Alle disse arealene er deretter vurdert i en grovsiling for å komme
fram til de mest realistiske alternativene som er mer detaljert vurdert og omtalt i rapporten.

2.1 Masseoverskudd gir behov for deponier
Ny E6 gir et stort masseoverskudd og behov for massetransport i anleggsperioden. "Kommunedelplanen E6 Kvithammar – Åsen" [1] pekte på noen aktuelle massedeponiområder, men signaliserte
også behovet for å jobbe videre med massedeponier i senere planfaser. Det ble pekt på behov for å se
på lokalisering av massedeponier og planer for massetransporten inkl. avbøtende tiltak for å ivareta
trafikksikkerheten og minimere evt. ulemper for omgivelsene. Høghåmmårtunnelen vil etter planen bli
drevet sørfra, med uttak og deponering av massene i deponier i Langsteindalen. Disse deponiene
inngår i reguleringsplanen for E6-strekningen i Stjørdal. På dalstrekningen i Vuddudalen mellom
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Høghåmmårtunnelen og Ramshåmmårtunnelen, vil det bli store skjæringer med uttak av både
løsmasser og berg. Ramshåmmårtunnelen vil etter planen bli drevet sørfra med utkjøring av massene i
Vuddudalen. Grubbåstunnelen vil etter planen bli drevet nordfra, med utkjøring av masser fra området
ved Grubbåskrysset. Åsentunnelen vil etter planen bli drevet nordfra, med utkjøring av masser ved
Vassmarka.
Masser fra anlegget vil bli benyttet til oppbygging av underliggende lag i vegen, og noen tunnelmasser
kan ha god nok kvalitet til å bli benyttet som forsterkningslag. En del av de uttatte massene vil bli
benyttet til oppfylling i og langs veglinja, blant annet for å tilpasse terrenget rundt Grubbåskrysset for
å redusere samlet beslag av landbruksareal der. Det vil også bli benyttet masser til å forbelaste/tilpasse
næringsområdet i Vassmarka til framtidig bruk. Overskuddsmasser ut over dette må disponeres på
andre måter.
I denne rapporten oppsummeres søk etter relevante områder for massedeponi, og utsilinga av aktuelle
områder. Lokalitetene er oppsummert i en matrise, og det gis en begrunnelse for forslag til valg av
deponiområder.

2.2 Overordna føringer
Deponering av masser kan berøre mange samfunnsinteresser. Nasjonale føringer som kan ha
betydning når en skal søke etter massedeponier for E6-prosjektet er bl.a.:
• Sirkulærøkonomi. Det er ønskelig at massene i størst mulig grad brukes enten i anlegget, eller
at de kan tas igjen og brukes til andre formål.
• Transport og klimaeffekter. Det er ønskelig å transportere massene kortest mulig for å
redusere utslippene fra transporten. Korte transporter er også viktig for å redusere
ulykkesrisiko og kostnader.
• Landbruk. Det er viktig at deponering av masser i minst mulig grad reduserer arealet av dyrka
mark. Hvis det skal deponeres på dyrka mark, er det viktig at dette gjøres slik at en kan
reetablere dyrka mark på toppen av fyllinga uten avlingstap.
• Naturmiljø. Deponier må lokaliseres og utformes der de gjør minst mulig skade på
naturmiljøet.
• Samfunnssikkerhet. Deponering av masser må ikke skje der det kan føre til økt risiko for
skred, eller føre til setninger som kan påvirke omkringliggende bebyggelse og infrastruktur. I
planområdet bør det vurderes å benytte overskuddsmasser til bedring av stabiliteten i områder
med ustabile masser/kvikkleire. Konsekvensene for trafikksikkerheten som følge av transport
av masser må vurderes.
• Landskap. Massedeponier bør lokaliseres der de på en god måte kan tilpasses i
landskapsbildet.
• Kulturminner og kulturlandskap. Massedeponier må i minst mulig grad berøre kulturminner
og redusere kvaliteten på kulturlandskapet. Nødvendige undersøkelser av kulturminner må
gjennomføres før et område kan tas i bruk til massedeponi.
• Friluftsliv og nærmiljø. Områder som er viktige for friluftslivet bør i størst mulig grad unngås.
Der massedeponier berører kjente stier, løyper og utfartsmål må det anlegges sikre og gode
alternative ruter i anleggsperioden. Hvis massedeponiet skal være permanent bør en reetablere
stisystemer o.l. oppe på deponiet ved ferdigstilling.
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2.3 Innspill ved varsel om oppstart og utvidelse av planområdet
Ved varsel om oppstart av planarbeidet ble massedeponi og massetransport kommentert av noen av
høringsinstansene. I forbindelse med utvidelse av planområdet ble det avholdt befaring med
sektormyndighetene. Her oppsummeres merknader som har vært førende i arbeidet med å søke etter
alternative arealer for massedeponi.
«Fylkesmannen minner om at jordvernet er kraftig innskjerpet, og er svært kritisk til at enorme
mengder tunnelmasser legges på dyrka jord.
Det vises til at erfaring viser at kjøreskader, jordpakking, innblanding av pukk i matjorda m.m. vil
vanskeliggjøre tilbakeføring til landbruksproduksjon og gir redusert avling i mange år. Selv om det er
usikker kunnskap rundt dette må det tas utgangspunkt i det innskjerpede jordvernet og at deponering
av masser i utgangspunktet ikke skal skje på dyrka jord. Etablering av ny dyrka jord i tilknytning til
eksisterende dyrka jord kan imidlertid være interessant.
Fylkesmannen vil på bakgrunn av dette gi klart råd om at planarbeidet vektlegger at mest mulig av
massen som ønskes deponert nær tunnelen legges på skogsmark i Langsteindalen, eller andre
alternative områder enn det som ble befart 1, samt i veglinja, eller at det ses på andre samfunnsnyttige
formål i nærområde/regionen. Konsekvensutredningen må vurdere fordeler og ulemper med smale
kontra bredere fyllinger hvor det kan dyrkes inn mot vegbanen. Det er viktig at det nyttes
landbruksfaglig kompetanse til dette. Dersom det i tillegg tvinger seg fram deponier som berører
dyrka jord, må det dokumenteres av landbruksfaglig kompetanse at tiltaket vil ha jordforbedrende
effekt, evt. at det blir mer dyrka jord etter tiltaket. Det må i tilfelle foreligge en agronomisk
fagvurdering som godtgjør jordforbedrende effekt, herunder hva som er viktig at ivaretas ved evt.
gjennomføring av tiltaket. Det er også viktig at deponier på skogsmark sikres en utføring som ivaretar
en god reetablering til skogproduksjon.» [3].
0F

«Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) vil vise til de nye nasjonale forventningene til regional
og kommunal planlegging, vedtatt 14. mai 2019. Her framgår det blant annet at det er: «(..) viktig at
mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan
redusere presset på bynære grus- og pukkressurser og behovet for massetransport. En helhetlig
vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig virkemiddel for å avklare dette.»
I forventningene understrekes det også at: «Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et
regionalt perspektiv.»
DMF mener at de nye nasjonale forventningene understreker behovet av å ha en god forvaltning av
masser som genereres i ulike bygge- og anleggsprosjekter. Masser fra eksempelvis tunneler bør som
utgangspunkt betraktes som ressurser som bør utnyttes på best mulig måte. DMF mener tilrettelegging
for utnyttelse av masser som genereres fra store bygge- og anleggsprosjekter, er et ledd i å bidra til en
god forvaltning av byggeråstoffer som mineralske ressurser. DMF anbefaler derfor at planen
tydeliggjør hvordan det blir innhentet kunnskap om massene som genereres i prosjektet, slik at det er
mulig å identifisere mulig ressursutnyttelse. Planen bør også redegjøre for hvordan det sikres at
eventuelle ressurser kan utnyttes til egnede formål, samtidig som det unngås permanent deponering av
masser som kan utnyttes, til det beste for samfunnet. Dette er relevant for hele planen, men spesifikt
mener DMF at utvidelsen av reguleringsplanen som innebærer områder for deponering av masser,
bør ta inn vurderinger av mulig utnyttelse av potensielle ressurser generert i prosjektet.
- håndtering av overskuddsmasser fra tunnel (kvalitative og ikke kvalitative masser - ressursbank)»[4].

I forbindelse med oppstartvarselet ble det avholdt en felles befaring for de offentlige etatene. Det er denne
befaringen det refereres til.

1
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Gode areal til disponering av overskuddsmasser

Anlegget krever arealer både for permanent og midlertidig lagring av masser. Arealene er en del av
anlegget, og det må legges vekt på at lokalisering og utforming skal være så gunstig som mulig for
driften av anlegget, men selvsagt uten å påføre omgivelsene uakseptable miljøkonsekvenser.
Ut fra et anleggsteknisk perspektiv, er følgende forhold viktige for et godt deponi:
• Unngå offentlig veg i så stor grad som mulig. Transport på offentlig veg påvirker
trafikksikkerheten. Stor anleggstrafikk på offentlig veg er ikke ønskelig. Trafikk ut av
anleggsområdet og inn på offentlig veg medfører som regel tilgrising av vegene det kjøres på.
Dette kan avbøtes med renhold, men det øker kostnadene.
• Deponiene bør plasseres så nær uttaket som mulig. Transport med dumper/truck bør ikke
overstige 2 - 3 km. Transport med lastebil bør ikke overstige ca. 30 km langs offentlig veg
(tilsvarende ca. 1 time på runden).
• Unngå omlastning og viderekjøring. Tipping og omlasting av massene krever arealer til
mellomlagring, øker behovet for maskininnsats og er tid- og kostnadsdrivende.
• Deponier bør ha tilstrekkelig størrelse. Det er ønskelig å unngå mange små deponier. Ett
samlet deponi gir lavere tilretteleggingskostnad per m3 deponert masse, mer rasjonell
utnyttelse av tippmaskin og enklere logistikk. Et deponi bør ha tilstrekkelig plass til de ulike
massetypene som skal deponeres:
o Tørrskorpeleire.
o Jord/toppdekke.
o Stubber/røtter (det er ønskelig å kunne deponere stubber/røtter uten bearbeiding.
Flishogging av stubber/røtter er teknisk krevende med tungt maskinelt utstyr og derfor
vanskelig å forsvare miljømessig.
o Bløte masser.
o Steinmasser.
• Deponiet bør være enkelt å tilrettelegge og kreve minst mulig arbeid til forberedelse og
etterarbeid. Deponier som krever mye arbeider f.eks. med tilrettelegging av selve deponiet,
bygging av tilførselsveger, sikring av avrenning osv. øker deponikostnadene.
• Avsluttet deponi bør være enkelt å tilrettelegge for framtidig bruk. Bruk av deponiareal for
framtidig skog eller dyrka mark krever at deponiet er tilrettelagt fra starten, med tanke på en
avslutning som gir rasjonell utnyttelse i ettersituasjonen. Etterbruk av deponiet avhenger av
riktig type toppmasse til formålet. Dette sikres ved å ta av eksisterende matjord/toppdekke i
deponiområdet, og lagre dette for gjenbruk som toppdekke på avsluttet deponi.
• Hvis det skal deponeres på dyrka mark, bør målet være at området som fylles opp skal
tilbakeføres med minst like stort areal og like god avkastning som før.
• Deponier som eventuelt skal benyttes som "ressursbank" for senere uttak av masser, krever
spesielle tiltak. Slike deponier vil ofte kreve både andre forberedelser og annen gjennomføring
i deponeringsfasen for å kunne gi rasjonell og enkel uthenting av massene. Slike deponier må
også vurderes i forhold til konkurransesituasjonen i området. Det er krevende å håndtere dette
på en korrekt måte ettersom det er et kommersielt marked for stein og knuste varer. En statlig
"punktering" av dette markedet, ved å la en kommersiell aktør ta over massene, er derfor
vanskelig. En ressursbank krever at det er en offentlig eier av ressursene og at formålet for
bruk av massene må være samfunnsnyttig uten å påvirke det eksisterende markedet.
• Ved midlertidige deponier/mellomlagring av masser der en kan få uheldig avrenning av
løsmasser er det viktig med riktig avslutning for å hindre erosjon og avrenning på grunn av
nedbør, samt at eventuelt sigevann ikke medfører transport av masser ut av deponi og inn i
sårbare resipienter.
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Det er viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig.
Deler av massene som skal tas ut i dette anlegget vil bli gjenbrukt i anlegget, men det er sannsynlig at
det vil bli et overskudd av masser som kan ha en kvalitet som gjør dem brukbare til annen bruk i
etterkant. Det er vurder at alle de alternativene lokalitetene kan tilrettelegges slik at massene kan tas
ut senere. Gjenbruk av masser er derfor sett på som en mulighet for alle deponiene og de er ikke
evaluert på dette temaet. Det er viktig at en eventuell videre planlegging av deponiene legger til rette
for slik gjenbruk hvis det ønskes.

4

Prosjektmål

Prosjektmålene for E6 Kvithammar - Åsen (figur 2) er lagt til grunn for søk etter lokaliteter og som
grunnlag for evalueringskriterier ved vurdering av alternativene.

Figur 2: Prosjektmål for E6 Kvithammar – Åsen.
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Masser til fylling i og langs veglinja

Det er et viktig mål for prosjektet at størst mulig del av massene som tas ut av tunnelene kan benyttes i
veglinja, enten for oppfylling av underbygning, eller eventuelt som kvalitetsmasser høyere opp i
vegkroppen.
På deler av strekningen i dagsone Stokkan ligger traséen og kryssområdet for Grubbåskrysset høyt i
terrenget. Dette innebærer en oppfylling på jordene. Vegens sideareal planlegges slaket ut for å kunne
reetablere mest mulig dyrka mark og for å få en god landskapstilpasning.
I Vassmarka har Levanger kommune avsatt arealer til næringsformål i kommuneplanens arealdel. Det
er planlagt at masser fra veganlegget skal benyttes i deler av dette området til å forbelaste/tilpasse
næringsområdet i Vassmarka til framtidig bruk.

6

Søk etter arealer - grovsiling

Det er gjennomført et systematisk arealsøk for deponering av masser som skal tas ut på
tunnelstrekningene i Levanger. Søket har tatt utgangspunkt i mulige deponiområder som er nevnt i
forbindelse med tidligere planfaser, supplert med idéer som er bragt fram i prosjekteringsarbeidet.
I forbindelse med kommunedelplanen for E6 Kvithammar- Åsen ble det i KU temarapport
Konsekvenser i anleggsfasen [2] konkret pekt på fire alternative lokaliseringer av deponier:
• Ved Kuåsen, i området mellom Skatval og Langstein. Omtales ikke her, men er vurdert i
forbindelse med reguleringsplanen for parsellen i Stjørdal kommune.
• Nordsveen i Langsteindalen. Omtales ikke her, men er vurdert i forbindelse med
reguleringsplanen for parsellen i Stjørdal kommune.
• Stokkmyra, Åsen. Denne lokaliseringen er tatt med og vurdert i grovsilingen. Se vedlegg 1.
• Langstein Næringsområde. I kommunedelplanarbeidet ble det drøftet et sjødeponi i
Langsteinfjæra som kunne benyttes som næringsareal etter oppfylling. Det er nå utført
grunnundersøkelser i området som viser at det ikke vil være stabilitet i området til å bære en
slik fylling. Området er derfor ikke tatt med videre i vurderingene av deponi.
Det har i tidligere fase også vært vurdert om det er mulig å deponere masser i tilknytning til
Trondheim lufthavn, på innsiden av Langøra ved utløpet av Stjørdalselva. I dette området er det
imidlertid store naturverdier som gjør at det ikke er vurdert som egnet til deponering av masser.
Området er derfor ikke tatt med i videre vurdering.
En oversikt over arealer som er vurdert er gjengitt i vedlegg 1. Områdenes lokalisering er vist på et
oversiktskart, samt at alle alternativene er gjengitt i en grovsilingstabell. Figur 3 viser lokalisering av
de arealene som er vurdert. I grovsilingstabellen er alle lokalitetene kartfestet, det er gitt en kort
omtale av lokalisering og adkomstforhold, samt en grov vurdering av arealets egnethet som deponi.
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Figur 3: Undersøkte alternativ i grovsilingen. Røde ringer markerer arealer som er vurdert og silt ut i
grovsilingen, grønne ringer markerer de arealene som er tatt med videre til en nærmere vurdering i
denne rapporten.
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Evaluering av alternativer

Alternativene som ble videreført etter grovsilingen omtales nærmere i dette kapitlet. I evalueringen er
alternativene vurdert mot kriteriene i kapittel 3 og prosjektmålene i kapittel 4. Dette er oppsummert i
en vurdering av følgende punkter:
• Areal
• Dagens arealbruk.
• Adkomst – behov for oppgradering av veg eller etablering av ny anleggsveg.
• Tilrettelegging/anleggstekniske forhold.
• Geotekniske forhold.
• Miljøavtrykk.
• Stedstilpasning, landskap, utforming.

7.1 Alt 1, Høghåmmårtunnelen, nordre påhugg
Figur 4 viser modellbilde av det mulige deponiområdet ved nordre påhugg til Høghåmmårtunnelen.
Deponiarealet ligger sør og vest for tunnelpåhugget, i småkupert terreng. Arealet er omtrentlig
avgrenset med hvit linje i figuren.

Figur 4 Avgrensing av mulig deponiområde ved Høghåmmårtunnelen nordre påhugg

Areal
100-150 daa.
Dagens arealbruk
Området er i dag skogbevokst, hovedsakelig barskog av lav og middels bonitet.
Adkomst – behov for oppgradering av veg eller etablering av ny anleggsveg
Området ligger inntil veglinja og kan få adkomst direkte fra anlegget med dumper-transport.
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Tilrettelegging/anleggstekniske forhold
Området er stort og godt arrondert og relativt enkelt å tilrettelegge som deponi. Det ligger til rette for
deponering av ulike massetyper. Deler av området kan også egne seg for bløtere masser. Det vil bli
behov for å etablere en avskjærende grøfter for å samle opp vann som ledes til to fangdammer for
rensing, før vannet ledes ut i bekker i området.
Geotekniske forhold
Grunnen består av vegetasjonsdekke over et usammenhengende morenedekke over berg. Dybden til
berg kan variere fra 0 til 10 m. Stabiliteten er god. Det kan være behov for å etablere en fyllingsfot
mot berg i de bratteste partiene.
Miljøavtrykk
I midtre del av området er det en bekkedal med noe eldre skog. Ellers er det ikke registrert vesentlige
naturverdier i området. Det er ikke registrert kulturminner i området.
Stedstilpasning, landskap, utforming
Det er ikke bebyggelse eller områder med stor ferdsel nær området. Forutsatt god revegetering, vil
deponiet gli naturlig inn i omkringliggende terreng. Landskapsbildet i stor skala vil bli lite forringet. I
nærvirkning kan deponiet gi et noe mer monotont landskap med mindre mikroterreng.
Videre avklaringer og planbehov
Dette alternativet forutsettes inkludert i reguleringsplanen for ny E6 og vil dermed inngå i
konsekvensutredningen for det samlede tiltaket.

7.2 Alt 3, Avdølan (Åsen deponi)
Figur 5 viser avgrensingen av mulig deponiområde ved Avdølan. Det foreligger en intensjonsavtale
mellom Nye Veier og Åsen deponi om mulighet for utvikling av området som massedeponi. Åsen
deponi har satt i gang arbeidet med reguleringsplan for området.
Området ligger vest for Vuddudalen.
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Figur 5: Avgrensing av mulig deponiområde ved Avdølan.

Areal
Ca. 300 daa. Det er igangsatt reguleringsplanarbeid for deponiet. Planarbeidet kan føre til reduksjon
av arealet.
Dagens arealbruk
Området er i dag delvis dyrka mark hovedsakelig av stor verdi og delvis skogbevokst med granskog av
hovedsakelig høy og middels bonitet. Noe myr.
Adkomst – behov for oppgradering av veg eller etablering av ny anleggsveg
Området ligger ca. 2 km fra veglinja ved Ramshåmmårtunnelen, søndre påhugg. Det kan etableres
anleggsadkomst fra anlegget via jernbaneundergang for Vordalsvegen via nytt kryss med eksisterende
E6, og videre anleggsveg opp til området. Alternativ adkomst via Vordalsvegen, E6 og Vollavegen
krever omlasting til lastebil.
Tilrettelegging/anleggstekniske forhold
Området er stort og godt arrondert og ligger nært anlegget. Enkelt å tilrettelegge for deponi. Noen
begrensninger i forhold til geoteknikk. Det kan være noen utfordringer å ta vare på vann i
avskjærende grøfter oppstrøms deponiet, men det vil være enkelt å samle vann og rense nedstrøms.
Anlegget vil bli drevet av privat aktør, så en må regne med tippavgift ved deponi.
Geotekniske forhold
Grunnen består sannsynligvis av bløt leire over berg. I vest- og østenden av deponiet ser det ut til å
være grunnere bergterskler. Ved lagvis utlegging er det stor kapasitet i dette deponiet.
Miljøavtrykk
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området, men noen myrområder bør kartlegges. Det er
ingen kjente kulturminner i området.
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Stedstilpasning, landskap, utforming,
Oppfylling vil endre landskapets karakter, men selve deponiet kan tilpasses til dalsøkket. Området er
lite eksponert mot bebyggelse.
Videre avklaringer og planbehov
Planlegging ivaretas av privat aktør; Åsen deponi som har igangsatt arbeidet med reguleringsplan for
området med tanke på en kommersiell drift av mottaket.

7.3 Alt 11, Gammelplassen - Kolsum
Figur 6 viser avgrensingen av mulig deponiområde ved Kolsan gård. Området er et igangværende
steinbrudd. Det er regulert til steinbrudd gjennom reguleringsplan vedtatt i 2001. Det er ikke kjent
hvor stor del av uttaket som er utdrevet, men flybilder kan antyde at størstedelen av berget er drevet ut.

Figur 6: Avgrensing av mulig deponiområde ved Gammelplassen.

Areal
Ca. 50 daa.
Dagens arealbruk
Området er i dag igangværende massetak/steinbrudd. Området er regulert gjennom reguleringsplan for
Kolsum steinbrudd vedtatt 12.12.2001. Det er ikke undersøkt hvor store deler av forekomsten som er
drevet ut, og heller ikke om dagens drift gir mulighet for deponi før hele uttaket er avsluttet.
Adkomst – behov for oppgradering av veg eller etablering av ny anleggsveg
Området ligger ca. 5,5 km fra nordre påhugg for Åsentunnelen. Adkomst på lastebil via gamle E6 (kv.
9330) fra Vassmarka. Gamle E6 har relativt god standard på strekningen, men med noe nærliggende
randbebyggelse.
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Tilrettelegging/anleggstekniske forhold
Området er igangværende massetak og som sådan egnet for mottak og bearbeiding av masser, i den
grad det ikke vil legge begrensinger på uttak av resterende masser i bruddet. Ut fra kart kan det virke
som bruddet er 10-15 meter dypt i bakkant. Det antas at uttaket kan fylles helt opp, med en
tilbakeføring/restaurering av opprinnelig landskap.
Geotekniske forhold
Ingen begrensninger på grunn av geotekniske forhold.
Miljøavtrykk
Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. Det er ingen kjente kulturminner i
uttaksområdet, men en registrert hulvei som antas å ikke bli berørt av selve uttaksområdet.
Stedstilpasning, landskap, utforming,
Oppfylling og istandsetting av steinbruddet vil være positivt for landskapsbildet. Noe eksponert mot
et fåtall boliger.
Videre avklaringer og planbehov
Området er regulert som steinbrudd, men planen gir ikke automatisk tillatelse til deponi av masser.
Det må regnes med behov for ny reguleringsplan for å etablere deponi.

7.4 Alt 13, Fiborgtangen
Figur 7 viser antatt avgrensing av mulig deponiområde ved Fiborgtangen. Området er en del av det
regulerte næringsområdet på Fiborgtangen, og ligger sør for Norske Skogs anlegg på Skogn. Det er
regulert til industri gjennom reguleringsplan vedtatt i 2000. Reguleringsplanen forutsetter oppfylling
av større arealer. Det har vært innledende kontakter om å benytte masser fra E6-anlegget til ønsket
oppfylling og tilrettelegging av industriarealer i området. Detaljer i forhold til mengder, fyllingshøyde
og hastighet osv. må avklares med grunneier.
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Figur 7: Avgrensing av mulig deponiområde ved Fiborgtangen. Utklipp fra Levanger
kommunes arealplankart. Regulert industriareal i rødt. Mulig oppfyllingsområde skissert med
hvit strek.
Areal
Ca. 60 daa.
Dagens arealbruk
Området er i dag regulert til industriområde og ut fra flybilder fra 2019 ser det ut til å være igangsatt
oppfylling av deler av området sør for dagens industrianlegg. Resten av området er elveos og våtmarksområde berørt av tiltak.
Adkomst – behov for oppgradering av veg eller etablering av ny anleggsveg
Adkomst på lastebil via E6 fra Hammerkrysset. Benytte industriadkomsten inn til deponiet.
Tilrettelegging/anleggstekniske forhold
Det er igangsatt oppfylling av masser i området for å tilrettelegge for framtidig industri. Det antas
derfor at området er tilrettelagt og egnet for mottak og bearbeiding av masser. Geotekniske forhold
kan påvirke fyllingshastigheter og høyder i området.
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Geotekniske forhold
Kvartærgeologisk kart tilsier tykt lag av marine avsetninger. Med lagvis utlegging kan sannsynligvis
store mengder fylles her.
Miljøavtrykk
Det er potensielt store naturverdier i tilknytting til elveos og strandsone i området, men det forutsettes
at konsekvensene av dette er avklart gjennom reguleringsplanarbeidet for industrianlegget. Det er
ingen kjente kulturminner i området.
Stedstilpasning, landskap, utforming,
Området er allerede sterkt påvirket av industrianlegget og den allerede gjennomførte utfyllingen. Høy
oppfylling kan påvirke utsynet mot sjøen fra bakenforliggende bebyggelse. Området er eksponert mot
et fåtall boliger i nærområdet.
Videre avklaringer og planbehov
Området er regulert som industriområde, og det er lagt opp til at det regulerte industriområdet skal
fylles opp før bruk til industri. Reguleringsplanen gir ingen direkte føringer for fyllingshøyder eller
rekkefølger, men det forutsettes at det er utarbeidet plan for dette siden det ser ut til at det har foregått
oppfylling over lengre tid. Det er ikke kjent hvor mye masser som kan være aktuelt å disponere her.
Levering av masser til området krever egen avtale med grunneier/tiltakshaver for området.
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Sammenstilling og rangering

I tabell 2 er vurderingene av de fire områdene oppsummert. Det er satt opp en tabell for de mest
sentrale kriteriene for valg av alternativ. Alternativene er klassifisert som godt egnet, middels godt
egnet og dårlig egnet etter disse kriteriene:
• Areal: Det er vurdert at:
o Areal over 70 - 80 daa gir en godt egnet størrelse.
o Areal mellom 30 og 70 daa kan være middels godt egnet størrelse.
o Areal under 30 daa er dårlig egnet.
• Dagens arealbruk:
o Skogsareal regnes som godt egnet.
o Overflatedyrka og beite som middels godt egnet.
o Dyrka mark eller bebygd areal som dårlig egnet.
• Avstand: Transportavstander:
o Godt egnet: Under 3 km.
o Middels godt egnet: 3 – 7 km.
o Lite egnet: over 7 km.
• Adkomst: Behov for oppgradering av veg:
o Godt egnet: Transport der en unngår offentlig veg.
o Middels godt egnet: Transport langs offentlig veg med noe oppgraderingsbehov.
o Dårlig egnet: Transport langs offentlig veg med mye randbebyggelse og/eller stort
oppgraderingsbehov.
• Tilrettelegging/ anleggstekniske forhold:
o Godt egnet: Flatere arealer med samlet arrondering og lite behov for tilrettelegging.
o Middels godt egnet: Større, men bratte og oppdelte arealer.
o Dårlig egnet: Små, oppdelte og bratte arealer med behov for omfattende tilretteleggingstiltak.
• Geotekniske forhold:
o Godt egnet: Områder med stabile masser eller grunt til fjell.
o Middels godt egnet: Områder med noe tilretteleggings-/stabiliseringsbehov.
o Dårlig egnet: Områder med ustabile grunnforhold/kvikkleire.
• Miljøavtrykk:
o Godt egnet: Områder som i liten grad berører naturverdier, kulturverdier, landbruk
eller friluftsliv.
o Middels godt egnet: Områder som i noe grad berører enten naturverdier, kulturverdier,
landbruk eller friluftsliv.
o Dårlig egnet: Områder som i stor grad berører flere av disse verdiene.
• Stedstilpasning, landskap, utforming:
o Områder som gir liten effekt på landskapet i nær- og fjernvirkning, og som godt kan
tilpasses omgivelsene i sluttsituasjonen er vurdert som godt egnet.
o Områder som vil gi en merkbar effekt på landskapet og omgivelsene er vurdert som
middels godt egnet.
o Områder som vil gi store endringer i landskapet og forringe landskapsverdien er
vurdert som dårlig egnet.
I tabell 2 er vurderingene av de aktuelle alternativene etter disse kriteriene oppsummert. Områder som
er godt egnet i forhold til kriteriet er markert med grønt, middels godt egnet med gult og dårlig egnet
med rødt.
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Tabell 2: Vurdering av alternative deponiområder.

Alt 1,
Høghåmmårtunnelen, nordre
påhugg
100-150 daa
Skog

Alt 3,
Avdølan (Åsen
deponi)

Alt 11,
Gammelplassen Kolsum

Alt 13,
Fiborgtangen

Ca. 300 daa
Skog og noe dyrka
mark

Ca. 50 daa
Steinbrudd i drift

Avstand

Ved linja

Ca. 5,5 km fra
nordre påhugg
Åsentunnelen

Adkomst –
behov for
oppgradering
av veg

Ingen behov

Tilrettelegging
/ anleggstekniske
forhold

Godt egnet,
relativt enkel
tilrettelegging.

Geotekniske
forhold

Stabil fjellgrunn,
små
begrensninger.

Miljøavtrykk

Noe eldre skog,
ellers ingen
registrerte
naturverdier

2 km fra linja ved
Ramshåmmårtunnelen, søndre
påhugg
Det må bygges ny
adkomst, evt. må
fylkesveg brukes.
Det forutsettes at
adkomst reguleres
i egen reguleringsplan for deponiet.
Stort flatt område
som er godt egnet.
Noe tiltaksbehov i
forhold til
vannhåndtering.
Med riktig
tilrettelegging er
begrensningene
små.
Ingen registrerte
naturverdier eller
kulturminner.

Ca. 60 daa
Regulert
industriområde,
delvis oppfylt,
delvis naturmark/
elveos
Ca. 12 km fra
nordre påhugg
Åsentunnelen

Stedstilpasning,
landskap,
utforming

Mulighet for god
landskapstilpasning. Lite
eksponert.

Areal
Dagens
arealbruk

Rangering
etter egnethet,
der
1 er best

1

Mulig å tilpasse
brukbart til
landskapet. Liten
eksponering mot
boliger.
2

Relativt lang
transport på
fylkesveg med en
del randbebyggelse. Lite
behov for
oppgradering.
Godt egnet under
forutsetning at
deponi kan
tilpasses uttak.

Lang transport på
offentlig veg, men
på E6 med god
standard og lite
randbebyggelse
som påvirkes.

Godt egnet under
forutsetning av at
gjeldende plan
tillater videre
oppfylling.
Ingen
Med riktig
begrensninger.
tilrettelegging er
begrensningene
små.
Ingen registrerte
Potensielt store
naturverdier.
naturverdier.
Registrert
Forutsatt avklart
kulturminne antas gjennom
avklart.
vedtattregulerings
plan. Ingen
registrerte
kulturminner.
Reetablering av
Området er sterkt
opprinnelig terreng påvirket fra før.
anses positivt.
Videre oppfylling
gir liten endring i
virkning.
3

3
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E6 Kvithammar – Åsen, detaljregulering Levanger kommune
Overordnet vurdering av massedeponier i Levanger

Oppsummering

Tabell 2 oppsummerer de vurderingene som er gjort. Samlet sett er det vurdert at alle de vurderte
deponiene er egnet for formålet. Deponiet ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen er best egnet
som deponi for masser som tas ut sør for Åsen sentrum, både fordi det gir kort og effektiv transport, og
har moderat påvirkning på omgivelsene.
Hvis alternativ 1 ved nordre påhugg for Høghåmmårtunnelen ikke gir tilstrekkelig deponikapasitet for
masser som tas ut av linja sør for Åsen sentrum, er alternativ 4, Avdølan/ Åsen massedeponi
alternativet som gir kortest transportavstand av de andre. Her har lokalt næringsliv satt i gang
tilrettelegging av et areal som ser egnet ut, og som har moderate begrensninger. Det er varslet oppstart
av reguleringsplan for dette deponiet, og det forutsettes at adkomst til deponiet avklares som del av i
denne planen.
Masser fra anlegget vil bli benyttet til forbelastning/ tilrettelegging av et næringsområde i Vassmarka,
men det vil sannsynligvis likevel bli et masseoverskudd i den nordre delen av anlegget. I anleggsgjennomføringsrapporten er det forutsatt at Åsen-tunnelen skal drives fra nord. Det kan da være mulig
å kjøre overskuddsmasser fra Åsen-tunnelen fra Vassmarka sørover til Avdølan/ Åsen massedeponi i
Vuddudalen, men det gir en transportveg på ca. 6 km gjennom Åsen sentrum. Forutsatt at
Gammelplassen/ Kolsum (alternativ 11) kan tilrettelegges for mottak av masser, vil dette være et bedre
alternativ for masser fra nordre del av anlegget. Fiborgtangen vil også være godt egnet med gode
avkjørselsforhold og et godt dimensjonert vegnett, men transportavstanden er lengre.
Det er viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som byggeråstoffer, der dette er mulig.
Deler av massene som skal tas ut i dette anlegget vil bli gjenbrukt i anlegget. Det er vurder at alle de
alternative lokalitetene kan tilrettelegges slik at massene kan tas ut senere. For alternativ 1 krever det
at det etableres en adkomst til deponiet fra Langsteindalen. Gjenbruk av masser er derfor sett som en
mulighet for alle deponiene og de er ikke evaluert på dette temaet. Det er viktig at en eventuell videre
planlegging av deponiene legger til rette for slik gjenbruk hvis det ønskes. For alle deponiene må
gjenbruk og eventuell bearbeiding av massene reguleres gjennom egne reguleringsplaner.
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30.04.2015
[2] Kommunedelplanen for E6 Kvithammar- Åsen, KU temarapport Konsekvenser i anleggsfasen.
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[4] Direktoratet for mineralforvaltning. Uttalelse til varsel om utvidelse av planområde for
reguleringsplan for E6 Kvithammar-Åsen i Stjørdal kommune.

Vedlegg 1

OVERSIKT OVER VURDERTE LOKALITETER FOR DEPONIER OG GROVSILING I LEVANGER
I forbindelse med byggingen av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen, vil det bli stort masseoverskudd fra tunnelene og skjæringene som skal drives.
Masseoverskuddet må deponeres på en egnet måte i området ved tunnelene, og primært innenfor reguleringsplanens avgrensning. Det er gjennomført et
bredt arealsøk for å se etter "alle mulige" arealer som kan være aktuelle for masser, som tas ut i skjæringer og kjøres ut av tunnelene i Levanger. Alle disse
arealene er deretter vurdert i en grovsiling, som er oppsummert i tabellen i dette vedlegget. Grovsilingen er gjennomført for å komme fram til et fåtall
realistiske alternativ som deretter er nærmere vurdert.
Grovsilingen av alternativene er gjort ved hjelp av kriterier som er avledet av
prosjektmålene for E6 Kvithammar – Åsen (Figur 1). Målsettingene om skade- og
ulykkesfritt anlegg, minimering av kostnader, minimering av ulemper for trafikanter og
minimering av klimagassutslipp er vurdert ved at en har sett på at arealet må ligge
nærmest mulig tunnelåpningen, og vegnettet mellom tunnelåpningen og deponiet må
kunne tilrettelegges for transporten.
Målsettingen om å minimere belastningen på ytre miljø er vurdert ved at en har sett
etter areal som i minst mulig grad er i konflikt med kjente naturverdier, landskapsverdier, kulturminner og friluftslivsområder.
Målsettingen om landbruksareal har ligget til grunn i søket etter arealer, men arealene
er likevel vurdert ved at arealet må beslaglegge minst mulig dyrka mark. Ferdig fylling
bør kunne tilrettelegges for etablering av dyrka mark.
I tillegg er arealene vurdert i forhold til topografi og egnethet for utlegging av
massene og rasjonell drift av deponiet.
I oversikten under er arealene delt i to grupper, den ene er deponier som ligger langs
veglinja for ny E6, og som naturlig legges inn i reguleringsplanen for E6. Dette vil også
Figur 1 Prosjektmål for E6 Kvithamar - Åsen
være de mest naturlige deponiene å benytte siden transportavstanden er minst. Hvis
det ikke er plass til tilstrekkelig volum i disse deponiene er det undersøkt en gruppe til, med arealer som ligger lenger unna linja. Dette er områder som
det vil være naturlig å regulere gjennom egne planprosesser.
Vurderingene i denne grovsilingen har hatt som mål å finne de best egnede områdene for en videre vurdering. Alternativene er derfor vurdert enten
som "videreføres" eller "videreføres ikke". For hvert alternativ er det gitt en kort begrunnelse for valget. Alternativene som er vurdert er vist i figur 2.

18.12.2020

Vedlegg 1
13 Fiborgtangen

11 Gammelplassen-Kolsum
12 Sæte-Gotaas

9 Melhus

10 Skjelstad-Nonstadmarka

8 Sandmyra

7 Hoklingan-Mossing

Åsen

6 Vangsmyra
5 Stokkmyra

3 Avdølan (Åsen deponi)
2 Ramshåmmåren søndre påhugg
4 Åker-Vudduåsen

Vu

u
dd

da

len

1 Høghåmmåren nordre påhugg

Figur 2 Vurderte alternativ for massedeponi. Røde sirkler viser alternativ som er vurdert i tabellen under, men ikke videreført. Grønne sirkler viser alternativ som videreføres
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

1A

Høghåmmåren nordre påhugg,
sør

Anslått volum
ca. 1.163 000 m3.
0,3 km fra veglinja,
direkte adkomst fra
anlegget.

Område sør for nordre
tunnelpåhugg til
Høghåmmårtunnelen.
Skogområde Skrånende
mot vest, småkupert.

Landskap:
Forutsatt god revegetering, vil
deponiet gli naturlig inn i
omkringliggende terreng. Forringer
i liten grad landskapsbildet i stor
skala. Nærvirkning - noe mer
monotont landskap med mindre
mikroterreng.
Ytre miljø:
Ingen spesielle miljøverdier påvist.
Kulturminner:
Nærmeste kulturminne er en
kullmile (Drogset øvre), ligger ca.
200 m sør. Uavklart vernestatus.
Geoteknikk:
Grunnen består av
vegetasjonsdekke over et
usammenhengende morenedekke
over berg. Dybden til berg kan
variere fra 0-10 m. Stabiliteten er
god.
VA:
Avrenning fra deponiet til dal
mellom deponi sør og deponi vest,
samt til ny avskjærende grøft over
portalområde. Videre ledes vannet
i ny avskjærende grøft langs topp
av fjellskjæring og videre gjennom
deponi vest.

Adkomst direkte fra
veglinja. Kan innarbeides
i reguleringsplan for ny
E6. Benyttes til
deponering av masser fra
dagsonen i Vuddudalen
og evt. andre deler av
linja.
Det kan være mulig å
utvide arealet sørover inn
i Stjørdal kommune.
Dette vil å så fall bli
behandlet som en egen
plan, og er ikke avhengig
av dette området.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Videreføres.
Området egner seg godt
som deponi og har små
negative konsekvenser.
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Vedlegg 1
NR

1B

NAVN

Høghåmmåren nordre påhugg,
midt

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

Anslått volum
ca. 300 000 m3.
0,2 km fra veglinja,
direkte adkomst fra
anlegget.

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

Område sørvest for
nordre tunnelpåhugg til
Høghåmmårtunnelen.
Skogområde lokal
dalsenkning, småkupert.

Rensing av deponivann i felles
fangdam nordvest for deponi vest.
Anlegg:
Dette er et stort og godt deponi
sett fra anleggsteknikk sitt
synspunkt. Litt skrånende terreng
gir grei vannhåndtering. Kanskje
ikke egnet for de bløteste massene.
Kort avstand til anlegget. Mulighet
for utvidelse sørover i Stjørdal
kommune, her er det flatere
terreng.
Landskap:
Forutsatt god revegetering, vil
deponiet gli naturlig inn i
omkringliggende terreng. Forringer
i liten grad landskapsbildet i stor
skala. Nærvirkning - noe mer
monotont landskap med mindre
mikroterreng.
Ytre miljø:
Bekkedal med en del gammelskog.
Av deponiene ved Høghåmmåren
er dette området av høyest verdi.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner. Drogset øvre lengre
sør. Se merknad til nr. 1A.
Geoteknikk:

Adkomst direkte fra
veglinja. Kan innarbeides
i reguleringsplan for ny
E6. Benyttes til
deponering av masser fra
dagsonen i Vuddudalen
og evt. andre deler av
linja.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Videreføres.
Området egner seg godt
som deponi, og gir
sammen med de andre
delene av området god
fleksibilitet i deponering
av ulike massetyper.
Berører noe
gammeskog, men anses
å ha relativt få negative
konsekvenser
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Vedlegg 1
NR

1C

NAVN

Høghåmmåren nordre påhugg,
vest

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

Ca. 580 000 m3, eller
500 000m3 hvis bekken
skal gå åpent i dagens
trase gjennom
deponiet.
0,2 km fra veglinja

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

Område vest for nordre
tunnelpåhugg til
Høghåmmårtunnelen.
Skogområde. Skrånende
mot vest, småkupert, noe
bratt.
Adkomst direkte fra
veglinja. Kan innarbeides
i reguleringsplan for ny

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

Grunnen består av
vegetasjonsdekke over et
usammenhengende morenedekke
over berg. Dybden til berg kan
variere fra 0-10 m. Stabiliteten er
god.
VA:
Avrenning fra deponiet til
avskjærende grøft langs topp av
fjellskjæring og videre gjennom
deponi vest.
Rensing av deponivann i felles
fangdam nordvest for deponi vest.
Anlegg:
Et godt deponi. Kort vei fra
anlegget. Delvis innestengt mellom
to bergrygger, egnet for bløtere
løsmasser. Litt mer krevende
vannhåndtering underveis.
Landskap:
Forutsatt god revegetering, vil
deponiet gli naturlig inn i
omkringliggende terreng. Forringer
i liten grad landskapsbildet i stor
skala. Nærvirkning - noe mer
monotont landskap med mindre
mikroterreng.
Ytre miljø:
Ingen spesielle miljøverdier påvist.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Videreføres.
Området egner seg godt
som deponi og har små
negative konsekvenser.
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

E6. Benyttes til
deponering av masser fra
dagsonen i Vuddudalen
og evt. andre deler av
linja.

berøres/skades
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner. Drogset øvre lengre
sør. Se merknad til nr. 1A.
Geoteknikk:
Grunnen består av
vegetasjonsdekke over et
usammenhengende morenedekke
over berg. Dybden til berg kan
variere fra 0-10 m. Stabiliteten er
god. Det kan være behov for å
etablere en fyllingsfot mot berg i
de bratteste partiene.
VA:
Avskjærende grøfter nedstrøms
deponiet til felles fangdam.
Anlegg:
Et godt deponi sett fra
anleggsteknikk sin side. Kort
avstand fra anlegget. Lett
skrånende terreng. Grei
vannhåndtering. Egnet for alle
typer masser.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

1D

Høghåmmåren nordre påhugg,
øst

Ca. 300 000 m3
0,3 km fra veglinja

Område øst for nordre
tunnelpåhugg til
Høghåmmårtunnelen.
Skogområde. Skrånende
mot vest, Bratt, delvis
svært bratt

Landskap:
Forutsatt god revegetering, vil
deponiet gli naturlig inn i
omkringliggende terreng. Forringer
i liten grad landskapsbildet i stor
skala. Nærvirkning -noe
mer monotont landskap med
mindre mikroterreng.
Ytre miljø:
Ingen spesielle naturverdier påvist i
selve deponiområdet, men
Huldreblom (VU - sårbar på norsk
rødliste) påvist rett utenfor
området i nord.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner. Drogset øvre lengre
sør. Se merknad til nr. 1A.
Geoteknikk:
Grunnen består av
vegetasjonsdekke over et
usammenhengende morenedekke
over berg. Dybden til berg kan
variere fra 0-10 m. Terrenget er
bratt. Det kan være behov for
fortanning mot berg for å oppnå
stabilitet. Deponiet kan medføre
økning av skredfare ned mot

Adkomst direkte fra
veglinja. Kan innarbeides
i reguleringsplan for ny
E6. Benyttes til
deponering av masser fra
dagsonen i Vuddudalen
og evt. andre deler av
linja.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Videreføres ikke. Bratt
adkomst opp til
deponiområdet,
vanskelig å stabilisere
deponiet og risiko for
utrasing mot veglinja.
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

vegen. En skredvoll ned mot vegen
er planlagt.
VA:
Avrenning fra deponiet til
avskjærende grøft/voll over
portalområdet. Videre ledes vannet
i ny avskjærende grøft langs topp
av fjellskjæring og videre gjennom
deponi vest. Robustheten til
avskjærende grøft og voll for
avskjæring av vann må
kvalitetssikres ved befaring.
Rensing av deponivann i felles
fangdam nordvest for deponi vest.
Anlegg:
Et krevende deponi sett fra
anleggsteknikk. Krevende å
transportere stein opp i deponiet.
Relativt sidebratt å arrondere. HMS
risiko. Grei vannhåndtering
underveis. Egnet for
steindeponering.
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

2

Ramshåmmåren søndre påhugg

Ca. 190 000 m3
0,2 km fra veglinja

Område sør for søndre
tunnelpåhugg til
Ramshåmmårtunnelen.
Skogområde. Skrånende
mot vest, ned mot Vulua.
Relativ flatt. Deler av
området er markert som
dyrkbart

Landskap:
Overfylling skjuler portaler og deler
av påhugget, og er derfor positivt
for landskapsbildet. Avhengig av
arrondering kan det Endre
landskapsbildet i noe grad ved at
massene smaler dalen noe inn, og
utsyn innover i dalen endres noe.
Men ferdig revegetert deponi vil
kunne gli greit inn i landskapet og
ikke forringe det i vesentlig grad
Ytre miljø:
Ingen spesielle naturverdier påvist i
deponiområdet. Nærhet til
hekkeplass for rovfugl. Området vil
uansett ha stor aktivitet, slik at et
mindre deponi vil ikke gjøre
påvirkning på hekkelokalitet
betydelig større.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen nært linja består av leire,
silt og morene med mektighet 16m. I denne delen er stabiliteten
god. Denne delen er godt egnet for
massedeponering.

Adkomst direkte fra
veglinja. Kan innarbeides
i reguleringsplan for ny
E6. Benyttes til
deponering av masser fra
Ramshåmmårtunnelen og
evt. andre deler av linja.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Videreføres ikke.
Krevende geoteknikk og
vannhåndtering
Deler av området vil bli
benyttet til rigg for
tunneldrivingen
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Ned mot Vulua øker
løsmassemektigheten. Løsmassene
består her av kvikkleire over
morene og berg. Denne delen er
lite egnet for massedeponering.
VA:
Deponiet bør ikke etableres i
tilknytning til de store bekkene. I
motsatt fall må bekkene legges
midlertidig i rør under deponiet.
Eventuelt må bekkene håndteres
over deponiet i flere faser ettersom
deponiet vokser (Krever store
rensetiltak). Foten av deponiet er
nær Vulua og det er liten plass til
avskjærende grøfter og
fangdammer.
Anlegg:
Ikke så veldig stort deponi, men
godt egnet sett fra anleggsteknikk.
Nærhet til anlegget. Skaper areal
som kan benyttes til steintipp og
bearbeiding under driving. Litt
skrånende terreng. Grei
vannhåndtering underveis.

18.12.2020

Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

3

Avdølan (Åsen deponi)

Ca. 300 daa
Ca. 2 km fra veglinja
ved Ramshåmmårtunnelen

Flatt dalsøkk vest for
Vuddudalen. Det
foreligger
intensjonsavtale med
mottaker på arealet.
Delvis dyrka mark, delvis
myr og delvis skogbevokst. Deler av skog/
myr markert som
dyrkbart.
Adkomst via Vordalsvegen, eksisterende E6 og
ny adkomst fra eksisterende E6 ved Vårdalen,
evt. følge Vollavegen fv.
6844 et stykke.
Vollavegen har moderat
standard, er smal (ca. 4
m) og noe uoversiktlig.
Tiltak for å gjøre
adkomsten
tilfredsstillende beskrives
i reguleringsplan. Dagens
kulvert under jernbanen
anses tilfredsstillende
Reguleringsplanforslag er
utarbeidet og oversendt
kommunen og er under

Landskap:
Ikke befart. Oppfylling vil endre
landskapskarakteren hvis
dalformen reduseres vesentlig.
Liten eksponering for husstander.
Ytre miljø:
Ikke befart, men ingen kjente
naturverdier i databaser. Området
har en del myr av usikker verdi og
bør kartlegges før videre vurdering.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner. Ruin etter tørkehus
(SEFRAK-registrert) ved gårdstun i
nord.
Geoteknikk:
Grunnen består sannsynligvis av
bløt leire over berg. I vest og
østende av deponiet ser det ut til å
være grunnere bergterskler. Ved
lagvis utlegging er det stor
kapasitet i dette deponiet.
VA:
Hoveddelen av nedbørsfeltet (0,58
km2) strekker seg mot sør med
mange vannveier inn i deponi. Kan
være utfordrende å etablere
avskjærende grøfter oppstrøms,
med god plass til rensetiltak

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Videreføres
Godt egnet deponi i
rimelig avstand fra
veglinja.
Privat drift, deponiavgift
må påregnes. Noen
begrensinger i forhold til
vannhåndtering.
Noe dyrka mark.
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
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behandling. Planforslaget
sikrer adkomst til dagens
E6.

4

Åker-Vudduåsen

nedstrøms. Ingen kunnskap om evt.
privat drens, vann- og avløpsanlegg
eller evt.
Anlegg:
Et eksternt deponi som er under
etablering av lokale entreprenører.
Nær beliggenhet til anlegget med
lastebil. Kan etablere adkomst fra
Vuddudalen med dumper, men
sannsynligvis ikke
regningssvarende. Kan ta imot alle
typer masser, kostnader med
deponiavgift.
Ca. 150 daa
Relativ flatt, småkupert
Landskap:
Ca. 5. km fra veglinja
Ikke befart. Oppfylling i søkkene vil
skogsområde vest for
ved
gi et mer monotont landskap.
Vuddudalen.
Ligger noe eksponert på en høyde,
Ramshåmmårtunnelen. Hovedsakelig
synlig for flere husstander.
skogsområde, litt myr,
Ytre miljø:
delvis myr og delvis
Ikke befart, men ingen viktige
skogbevokst. Deler av
naturverdier registrert i området.
skog/myr markert som
Området består i stor grad av
dyrkbart.
plantefelt av ung alder og
Adkomst via
potensialet for viktige naturverdier
Vordalsvegen, E6,
regner som lavt.
Vollavegen fv. 6844 og
Kulturminner:
Langåsvegen. Skogsbilveg Ingen konflikt med kjente
inn i området. Vollavegen kulturminner.
og Langåsvegen har
Geoteknikk:

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Videreføres ikke. Lang
adkomst, ung skog,
ellers relativt få negative
konsekvenser.
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moderat standard, er
smal (ca. 4 m) og noe
uoversiktlig. Antar behov
for oppgradering før
oppstart.

Det er ikke utført
grunnundersøkelser i området.
Området ligger i all hovedsak over
marin grense (over kote
+170/+180. Kvartærgeologisk kart
tilsier at det er tynt humusdekke
over berg, eller at det er
forvitringsjordarter i området.
VA:
Hoveddelen av nedbørsfeltet (0,53
km2) strekker seg mot øst.
Deponiet bør ikke fylles øst for
Langåsvegen, da det her er en bekk
som avskjærer vannet fra
hoveddelen av nedbørsfeltet. Det
er mulig å etablere avskjærende
grøft nedstrøms deponiet, men det
må da ses på muligheten for å
flytte bekken på nordsiden av
Langåsvegen. Liten sannsynlighet
for privat drens, vann- og
avløpsanlegg.
Anlegg:
Eksternt område noe lenger fra
anlegget med lastebil på offentlig
veinett. Merkostnader til transport
og trafikkrisiko langs offentlig vei.
Økt klimagassutslipp. Stort og fint

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

18.12.2020
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NR

5

NAVN

Stokkmyra

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

Ca. 200 daa
Ca. 1 km fra veglinja
ved Grubbåskrysset via
midlertidig anleggsveg
over dyrka mark.
Ca. 4,5 km fra veglinja
ved Grubbåskrysset via
E6/Åsen sentrum.
Ca. 4,5 km fra veglinja
ved tunnelpåhugg
Åsentunnelen nord via
E6/Åsen sentrum

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

Flatt myrområde nord for
Grubbåstunnelen.
Området er omtalt som
aktuelt i
kommunedelplanen for
E6. Arealet er ansett som
dyrkbart.
Adkomst fra
Grubbåskrysset via
midlertidig anleggsveg
over dyrka mark ved
Stokkan gård.
Alternativ adkomst via
Åsen sentrum,
Mossingvegen og
gardsveg til Tømmerås.
Innebærer transport
gjennom sentrum, og nær
bebyggelse.
Mossingvegen og
gardsvegen er smale men
relativt oversiktlige.
Antar behov for
oppgradering før
oppstart.

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

område ut fra kart, noe
vannhåndtering.
Landskap:
Ikke befart. Relativt flatt område.
Påvirkning på landskapsbilde
avhenger av fyllingshøyde. Det må
sørges for slake, naturlige
overganger mot eksisterende
terreng. Deponi potensielt synlig
for relativt mange husstander.
Ytre miljø:
Vestre del av myra har liten verdi
da den er betydelig
drenert/ødelagt av tidligere
torvuttak. Østre del har høyere
verdi og bør unngås.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen består av flere meter tykt
torvlag over bløt leire til stor
dybde. Utlegging av masse må
utføres i tynne lag for å oppnå
tilstrekkelig bæreevne. Det må
påregnes store setninger ved
oppfylling. Setningene må
påregnes å bli like store som
oppfyllingen etter flere år.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Videreføres ikke
Naturverdier.
Geoteknikk gir store
begrensinger i
fyllingstakt og
fyllingshøyde.
Mye fylling kan påvirke
Vulua.
Stokkmyra anses ikke
egnet for deponering av
større mengder masser,
men vil bli tatt inn i
vurderingen av områder
for nydyrking/
kompensasjon for tap av
dyrka mark.

18.12.2020
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

For praktiske formål antas
maksimal fyllingshøyde å kunne
være 2-3 m. For å unngå
sammenblanding og lokale
bæreevnebrudd må det vurderes
om det er behov for fiberduk
mellom torv og fyllmasser.
VA:
Nedbørsfeltet deles i to. En del
vestover mot dagsone Åsen og en
del sørover mot Vulua. Mulig med
avskjærende grøfter både
oppstrøms og nedstrøms avhengig
av utforming på deponi.
Ingen kunnskap om evt. privat
drens, vann- og avløpsanlegg.
Anlegg:
Nær beliggenhet til anlegget, kan
nås via anleggsvei, ellers offentlig
veinett. Myrområde som tidligere
har vært drenert og drevet
torvuttak. Flatt og fint område,
men sannsynlig et kostbart område
ift. geoteknikk å deponere masser
på for opparbeidelse av dyrket
mark. Begrenset fyllingshøyde og
deponivolum.
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6

Vangsmyra

Ca. 80 daa
Ca. 1,3 km fra veglinja
ved Grubbåskrysset via
midlertidig anleggsveg
over dyrka mark og
gardsveg til Brannan.

Flatt myrområde øst for
Åsen sentrum Arealet er
ansett som dyrkbart.
Adkomst fra
Grubbåskrysset vi
midlertidig anleggsveg
over dyrka mark ved
Stokkan gård, og videre
på gardsveg
Stokkanvegen fra
Brannan

Landskap:
Påvirkning på landskapsbilde
avhenger av fyllingshøyde. Det må
sørges for gode, naturlige
overganger mot eksisterende
terreng. Stor eksponering. Deponi
vil være synlig for mange
husstander. Ytre miljø:
Betydelig påvirket av tidligere
torvuttak og innehar ingen viktige
naturverdier utover at det er en
myr. Vestre del noe mer intakt enn
østre del.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen består av flere meter tykt
torvlag over bløt leire til stor
dybde. Utlegging av masse må
utføres i tynne lag for å oppnå
tilstrekkelig bæreevne. Det må
påregnes store setninger ved
oppfylling. Setningene må
påregnes å bli like store som
oppfyllingen etter flere år.
For praktiske formål antas
maksimal fyllingshøyde å kunne
være 2-3 m. For å unngå

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Videreføres ikke
Uaktuelt.
Geoteknikk gir store
begrensinger i
fyllingstakt og
fyllingshøyde. Anses
heller ikke egnet for
mindre oppfylling før
etablering av dyrka
mark
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

sammenblanding og lokale
bæreevnebrudd må det vurderes
om det er behov for fiberduk
mellom torv og fyllmasser.
VA:
Gode muligheter for avskjæring og
rensing av overvann. Ingen
kunnskap om evt. privat drens,
vann- og avløpsanlegg.
Anlegg:
Nær beliggenhet til anlegget, kan
nås via anleggsvei. Myrområde
som tidligere har vært drenert og
drevet torvuttak. Flatt og fint
område, men sannsynlig et
kostbart område ift. geoteknikk å
deponere masser på for
opparbeidelse av dyrket mark.
Begrenset fyllingshøyde og
deponivolum.
7

Hoklingan- Mossing

Ca. 85 daa.
Ca. 4,5 km fra veglinja
ved Grubbåskrysset via
E6/Åsen sentrum.
Ca. 4,5 km fra veglinja
ved tunnelpåhugg
Åsentunnelen nord via
E6/Åsen sentrum

Relativ flatt skogsområde
skrånende mot nord ned
mot Fossingelva. Arealet
er ansett som dyrkbart.
Adkomst via Åsen
sentrum, Mossingvegen
og gardsveg mot Mossing.

Landskap:
Ikke befart. Ligger i et åpent
område med relativt stor
eksponering. En moderat oppfylling
trenger ikke påvirke
landskapsbildet negativt, så lenge
overganger mot eksisterende
terreng er gode. Viktig at

Videreføres ikke
Moderat fyllingshøyde
på grunn av geotekniske
begrensinger.
Krevende vannhåndtering og strenge
18.12.2020

Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg
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Innebærer transport
gjennom sentrum, og nær
bebyggelse.
Mossingvegen og
gardsvegen er smale men
relativt oversiktlige.
Antar behov for
oppgradering før
oppstart.

randsonen til Fossingelva
opprettholdes slik at elva beholdes
som visuell struktur/nøkkelelement
i landskapet.
Ytre miljø:
Historiske flyfoto viser at området
er hogd i flere omganger og består
av kulturskog i flere årsklasser.
Ingen kjente naturverdier, men
området er ikke befart. Nært på
Fossingelva som har en betydelig
bestand av elvemusling (EN – sterkt
truet på norsk rødliste), slik at
avrenning må ivaretas i sin helhet.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen består av marine
avsetninger over berg. Mot øst kan
det være et mektig morenelag. Det
kan sannsynligvis fylles 2-5 m uten
vesentlige stabiliseringstiltak
forutsatt at fyllingen kan bygges
som en motfylling mot
høyereliggende partier.
VA:
Vanskelig å avskjære vann
oppstrøms store deler av deponiet
uten å legge rør. Utfordrende å

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
krav til rensing pga.
verdier i Fossingelva.
Området anses ikke
egnet for deponering av
større mengder masser,
men vil bli tatt inn i
vurder-ingen av
områder for nydyrking/
kompensasjon for tap av
dyrka mark.
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

avskjære vann nedstrøms deler av
deponiet. Ingen kunnskap om evt.
privat drens, vann- og
avløpsanlegg.
Anlegg:
Eksternt område noe lenger fra
anlegget med lastebil på offentlig
veinett. Merkostnader til transport
og trafikkrisiko langs offentlig vei.
Økt klimagassutslipp. Brukbar
størrelse på område ut fra kart,
utfordrende vannhåndtering.
8

Sandmyra

Ca. 500 daa.
Ca. 13 km fra veglinja
ved Grubbåskrysset via
E6/Åsen sentrum.
Ca. 13 km fra veglinja
ved tunnelpåhugg
Åsentunnelen nord via
E6/Åsen sentrum

Hovedsakelig flatt
område ved Sand ved
Movatnet. Delvis skog-,
delvis myr. Arealet er
ansett som dyrkbart.
Adkomst via Åsen
sentrum, Mossingvegen
og Vinanvegen.
Innebærer transport
gjennom sentrum, og nær
bebyggelse.
Mossingvegen og
Vinanvegen er smale og
på deler uoversiktlige.
Vinanvegen har

Landskap:
Ikke befart. Ligger eksponert til på
relativt flatt område nært
Movatnet. Fjernvirkning for flere
husstander/gårder rundt vannet.
For å ikke påvirke landskapsbildet
negativt, kreves gode, slake
overganger mot eks. terreng og en
god revegetering/ istandsetting.
Ytre miljø:
Ikke befart og ingen kjente
naturverdier. Historiske flyfoto
viser at store deler av området er
hogd de siste 30 årene, slik at
området består av kulturskog av
ulik alder. En ganske stor myr,

Videreføres ikke
Lang transport på dårlig
veg.
Kulturminneverdier
Uavklart geoteknikk.
Restriksjoner i forhold til
vannhåndtering på
grunn av drikkevannskilde
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grusdekke. Antar behov
for oppgradering før
oppstart.

Sandmyra, ligger i området. Må
kartlegges om området vurderes
videre som deponi.
Kulturminner:
Vinan, en samling av to gravrøyser
på Grindmyråsen fra jernalder, blir
berørt. Kulturminnet har status
automatisk fredet. Det er flere
kulturminner i form av gravrøyser
tett opp til området. Potensiale for
nye funn er stort.
Geoteknikk:
Grunnen består sannsynligvis av
marine avsetninger, morene og
torv. Området ligger under marin
grense. Det er ikke utført
grunnundersøkelser i området. Det
må utføres detaljerte
grunnundersøkelser for å kunne
vurdere mulig massedeponering
her.
VA:
Nedbørsfelt med mange utløp.
Med litt optimalisering, ser det
greit ut å kunne håndtere
forurenset vann. Ingen kunnskap
om evt. privat drens, vann- og
avløpsanlegg. Ingen kunnskap om
evt. Kommunale ledninger.
Anlegg:

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Eksternt område langt fra anlegget
med lastebil på offentlig veinett.
Merkostnader til transport og
trafikkrisiko langs offentlig vei. Økt
klimagassutslipp. Veldig stort og
anvendelig område ut fra kart, noe
vannhåndtering.
9

Melhus

Ca. 100 daa.
Ca. 3,5 km fra nordre
påhugg Åsentunnelen

Terrengforsenking på
høydedrag vest for E6 ved
Melhus gård.
Hovedsakelig skog, noe
myr. Relativ flatt.
Adkomst via Gamle E6,
gardsveg til Melhus/
midlertidig anleggsveg
over dyrka mark. Gamle
E6 er relativt bred, med
brukbar oversikt, men
med en del nærliggende
randbebyggelse

Landskap:
Ikke befart. Oppfylling av
forsenkning vil trolig ikke påvirke
landskapsbildet negativt i vesentlig
grad, forutsatt god revegetering og
overganger mot eksisterende
terreng.
Ytre miljø:
Ingen kjente naturverdier. Området
er i sin helhet tidligere hogd og
består av kulturskog i ulik alder. Lav
sannsynlighet for viktige
naturverdier, men noe myr som ser
ut til å være gjengrodd i stor grad.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen består sannsynligvis av
marine avsetninger, morene og
torv. Området ligger under marin

Videreføres ikke
Området i seg selv kan
være godt egnet, men
det vil værer krevende å
opparbeide adkomst.
Usikker geoteknikk
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

grense. Det er ikke utført
grunnundersøkelser i området. Det
må utføres detaljerte grunnundersøkelser for å kunne vurdere mulig
massedeponering her.
VA:
Gode muligheter for avskjæring og
rensing av vann. Liten
sannsynlighet for privat drens,
vann- og avløpsanlegg. Liten
sannsynlighet for kommunale
ledninger.
Anlegg:
Eksternt område i nærhet av
anlegget (Åsen) med lastebil på
offentlig veinett. Merkostnader til
transport og trafikkrisiko langs
offentlig vei. Økt klimagassutslipp.
Brukbar størrelse og fint område ut
fra kart, noe vannhåndtering.
10

Skjelstad- Nonstadmarka

Ca. 100 daa.
Ca. 3 km fra nordre
påhugg Åsentunnelen

Skogsområde (drenert
myr?), i nordenden av
Nonstadmarka, øst for
Nesvatnet. Arealet er
ansett som dyrkbart.
Adkomst via anleggsveg
fra anlegget ut på Gamle

Landskap:
Ikke befart. Oppfylling på flata opp
mot åssiden gir mulighet for god
tilpasning til terrenget. Området
ligger eksponert til fra E6.
Revegetering viktig.
Ytre miljø:

Videreføres ikke
Området i seg selv kan
være godt egnet, men
det vil værer krevende å
opparbeide adkomst.
Vil sannsynligvis kreve
ombygging av
18.12.2020
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Kongeveg sør til mellom
Skjelstad og
Ringstadsveet.
Midlertidig anleggsveg
herfra inn til deponi.
Gamle kongeveg sør er
smal, og til des
uoversiktlig. Smal og noe
lav undergang under
jernbanen. Antar
oppgraderingsbehov før
oppstart.

Området er i sin helhet tidligere
hogd og består av kulturskog i ulik
alder. Lav sannsynlighet for viktige
naturverdier. Deler av området
trolig tidligere myr, men drenert og
i dag skogmark.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.
Geoteknikk:
Grunnen består sannsynligvis av
marine avsetninger, morene og
torv. Området ligger under marin
grense. Det er ikke utført
grunnundersøkelser i området. Det
må utføres detaljerte
grunnundersøkelser for å kunne
vurdere mulig massedeponering
her.
VA:
Gode muligheter for avskjæring og
rensing av vann. Ingen kunnskap
om evt. privat drens, vann- og
avløpsanlegg. Ingen kunnskap om
evt. Kommunale ledninger.
Anlegg:
Eksternt område i nærhet av
anlegget (Åsen) med lastebil på
offentlig veinett. Merkostnader til

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
jernbaneundergang og
oppgradering av veg.
Usikker geoteknikk
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VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

transport og trafikkrisiko langs
offentlig vei. Økt klimagassutslipp.
Brukbar størrelse og brukbart
område ut fra kart, grei
vannhåndtering.
11

Gammelplassen- Kolsan

Ca. 50 daa.
Ca. 5,5 km fra nordre
påhugg Åsentunnelen.

Igangværende steinbrudd
ved Kolsan sør for
Ronglan. Regulert til
uttak, reguleringsplan
vedtatt 12.12.2001.
Planen omfatter ikke
deponi av masser – det vil
kreve reguleringsendring.
Det er ikke kjent hvor stor
del av uttaket som er
utdrevet. Kart viser
bruddkant med høyde 1015 meter mot nordvest.
Adkomst via Gamle E6, og
driftsveg opp til uttaket.
Gamle E6 er relativt bred,
med brukbar oversikt,
men med en del
nærliggende
randbebyggelse.

Landskap:
Oppfylling og istandsetting av
steinbruddet vil være positivt for
landskapsbildet.
Ytre miljø:
Ingen miljøverdier.
Kulturminner:
I steinbruddet er det registrert en
hulvei 15-18 m fra kanten av
steinbruddet. Løsfunn av sverd av
jern i nærheten av noe som kan ha
vært en gravhaug.
Geoteknikk:
Området består av utsprengt berg.
Stabiliteten er god.
VA:
Gode muligheter for avskjæring og
rensing av vann. Ingen kunnskap
om evt. privat drens, vann- og
avløpsanlegg. Ingen kunnskap om
evt. Kommunale ledninger.
Anlegg:

Videreføres. Noen
kulturminner i
nærheten, men de bør
kunne unngås. Ellers få
ulemper. Må avklares
med driver. Noe
avstand fra anlegget.
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12

NAVN

Sæte-Gotaas

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

Ca. 100 daa.
Ca. 5,5 km fra nordre
påhugg Åsentunnelen
via Gamle Kongeveg
sør, ca. 7 km via Gamle
E6.

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

Daldrag vest for Sæte.
Hovedsakelig skog. Bekk
gjennom daldraget, noe
myr.
Adkomst enten via
anleggsveg ut på gamle
Kongeveg (fv. 6854) sør
fram til Neshaugen,
derfra midlertidig
anleggsveg inn i området,
eller via Gamle E6
Kirkaunebakken (fv. 6854)
til Neshaugen og

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

Eksisterende brudd som kan gi
gode effekter ved
mottak/deponering av steinmasser
fra tunnel. Begrenset mengde
potensial. Avstand fra anlegget
(Åsen) som medfører økte
transportkostnader og økt
klimagassutslipp. Noe trafikkrisiko
på offentlig veinett, men
hovedsakelig greit på dagens E6.
Mulighet for at de som driver
bruddet kan videreforedle
steinmassene til andre formål og
“drøye” uttak av egen forekomst.
Landskap:
Tydelig dalform. Påvirkning på
landskapsbildet avhengig av
fyllingsvolum.
Potensielt negativt for
landskapsbildet hvis dalformen
utviskes.
Ytre miljø:
Området er i sin helhet tidligere
hogd og består av kulturskog i ulik
alder. Lav sannsynlighet for viktige
naturverdier.
Kulturminner:
Ingen konflikt med kjente
kulturminner.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

Videreføres ikke
Området i seg selv kan
være godt egnet, men
med relativ lang
transport. Det vil værer
krevende å opparbeide
adkomst. Vil sannsynligvis kreve ombygging av
jernbaneundergang og
oppgradering av veg.
Noe usikker geoteknikk
og vannhåndtering.
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Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

midlertidig anleggsveg inn
i området.
Gamle Kongeveg er smal
og noe uoversiktlig.
Gamle E6 noe bredere og
mer oversiktlig. Begge
adkomstalternativene
krysser jernbanen i smale
underganger.

Geoteknikk:
Området ligger under marin
grense. Kvartærgeologisk kart
indikerer tykt lag av marine
avsetninger, sannsynligvis leire.
Dalformasjonen gjør at det kan
bygges opp stor mektighet av
fylling forutsatt at fyllinga får en
slak avslutning mot enden.
VA:
Noe krevende å avskjære vann
oppstrøms deponi, men gode
muligheter for å etablerer
rensetiltak. Liten sannsynlighet for
privat drens, vann- og
avløpsanlegg. Ingen kunnskap om
evt. Kommunale ledninger.
Anlegg:
Eksternt område et stykke fra
anlegget (Åsen) med lastebil på
offentlig veinett. Merkostnader til
transport og trafikkrisiko langs
offentlig vei. Økt klimagassutslipp.
Brukbar størrelse og fint område ut
fra kart, krevende vannhåndtering.
Godt volum potensiale.

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

18.12.2020

Vedlegg 1
NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

13

Fiborgtangen

100-300 daa (må
avklares med
mottaker)
Ca. 12 km fra nordre
påhugg Åsentunnelen

Industriområde ved
Norske Skog på
Fiborgtangen.
Reguleringsplan vedtatt
03.05.2000. Det antas at
eksisterende reguleringsplan legger til rette for
oppfylling.
Adkomst langs E6 som
kan følges helt fram til avkjøringen til industriområdet

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke
Landskap:
Videreføres. Egnet
Forutsatt at området beholdes som område, men med noe
industriområde, og oppfyllingen
lang transport.
ikke blir så høy at den hindrer utsyn Transport langs E6 gir få
mot sjøen, vil den sannsynligvis
konflikter med
ikke ha vesentlig betydning
omgivelser. Tilrettelagt
landskapsbildet.
for oppfylling.
Ytre miljø:
Geoteknikk må avklares
Potensielt store naturverdier, men
i samarbeid med eier i
regner med dette ivaretas av
forhold til
eksisterende regulering?
fyllingshastighet og
Kulturminner:
setninger. Naturverdier
Ingen konflikt med kjente
Må avklares
kulturminner.
Geoteknikk:
Kvartærgeologisk kart tilsier tykt
lag av marine avsetninger. Med
lagvis utlegging kan sannsynligvis
store mengder fylles her.
VA:
Omfang ukjent. Tiltak: Se “Ytre
miljø”
Anlegg:
Eksisterende område et godt
stykke fra anlegget (Åsen). Har
planer og tillatelse for videre
utfylling av næringsareal.
Merkostnader til transport med
lastebil på offentlig veinett og økt
klimagassutslipp. Noe økt
18.12.2020
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NR

NAVN

UTBREDELSE/
AREAL/VOLUM/
TYPE MASSER/
AVSTAND

BESKRIVELSE
Planstatus
Adkomst – veg

LANDSKAP/YTRE MILJØ/
KULTURMINNER/
GEOTEKNIKK/VA/ANLEGG

VURDERING I FORHOLD
TIL KRITERIER
To nivå
• Videreføres
• Videreføres ikke

trafikkrisiko med transport på E6.
Brukbart egnet område for mottak
av eventuelle overskuddsmasser
fra nordre del av anlegget (Åsen)
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