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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 ulykkesfrekvens som er dobbelt så høy som på tilsvarende veger.
ÅDT på dagens veg er ca. 12000 på strekningen Kvithammar – Skatval, mens det på strekningen
Skatval – Åsen er en ÅDT på ca. 8800. Gjennom Åsen sentrum er ÅDT på ca. 8400, og nord for
Åsen reduseres trafikkmengden til ca. 8200. Tungtrafikkandelen på strekningen er ca. 16 %
(trafikktallene er 2019-tall fra NVDB).
Planforslaget går ut på å bygge firefelts veg på strekningen Kvithammar - Åsen. Total lengde på ny E6
er 19 km, hvorav 9,5 km ligger i Levanger kommune. Det er planlagt to halvkryss i på Åsen i
Levanger kommune. 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 og 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
Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekingen fra Kvithammar til Åsen bli
nedklassifisert til fylkesveg.

Figur 1: Kart som viser ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Rødt er dagsoner, blått er tunneler
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Innledning

Arbeidet med reguleringsplanen for ny E6 Kvithammar – Åsen bygger på vedtatt kommunedelplan og
planprogram for strekningen. Gjennom arbeidet med å utarbeide reguleringsplanen har det vært behov
for å gjøre endringer på flere løsninger og traseer. Årsaken til dette er flere, men gjennom et generelt
økt kunnskapsnivå har prosjektgruppa sett muligheter og begrensninger som tiltakshaver ikke kjente
fullt ut på et tidligere plannivå.
For strekningen fra Stjørdal grense til Vassmarka, er det særlig økt kunnskap om grunnforhold som
har gjort at man har vært nødt til å se på alternative løsninger og traseer. Det er gjennomført
omfattende grunnundersøkelser langs hele strekningen i perioden fra sommeren 2019 til januar 2021.
Den økte kunnskapen om grunnforholdene, har medført at linja flere steder nå går i tunnel hvor den
tidligere gikk i dagsoner. Disse valgene er gjort på grunnlag av evalueringer opp mot Nye Veier sine
fastsatte 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

Denne rapporten tar ikke for seg alle alternativsvurderinger som er utført i prosjektet. Det er fokusert
på de løsningsvalg som avviker betydelig fra planprogrammet.
Rapporten begrunner følgende endringer:
-

Trasevalg Vuddudalen nord. Her er dagsonen langs Vulua endret til tunnel gjennom
Ramshåmmåren og Grubbåsen.
Trasevalg øst for Åsen. Dagsone endret til tunnel under Åsen, Åsentunnelen
Kryssløsninger i Åsen er endret

Det første punktet har gjort at vegen krysser Vulua på et annet sted og med en annen vinkel enn
planlagt i kommunedelplan og planprogram. Den tekniske løsningen for kryssingen er også evaluert
og dokumentert i denne rapporten.
Det at E6 nå legges i tunnel på store deler av strekningen i Levanger kommune, har mange positive
konsekvenser i form av mindre beslag av dyrket mark, samt mindre påvirkning på naturmiljø og
omgivelser. Det har imidlertid ført til at kostnadene i prosjektet har økt, noe som igjen har gjort det
nødvendig å se på kostnadsreduserende tiltak i prosjektet. En av de største endringene i denne
sammenheng er at krysset i Vassmarka foreslås bygget som et halvkryss med nordvendte ramper,
mens planprogrammet viste et fullverdig helkryss. Vurderinger som ligger bak dette valget,
dokumenteres i denne rapporten.
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Trasévalg Vuddudalen nord

2.1 Løsning i vedtatt planprogram
I gjeldende planprogram for E6 Kvithammar – Åsen lå E6 i dagsone gjennom Vuddudalen. Gjennom
arbeidet med planprogrammet ble det gjort flere grunnundersøkelser, og på bakgrunn av disse
undersøkelsene anbefalte planprogrammet alternativ 4x gjennom Åsen. Alternativ 4x vises på figur 2.

Figur 2: Alternativ 4x fra planprogrammet. Område lengst nord i Vuddudalen er vist med rødt

Lengst til venstre i kartet i figur 2 ser man at E6 opprinnelig var planlagt som dagsone sør for
Grubbåsen. Planforslaget medførte langsføring med Vulua og en fjellskjæring med høyde opp mot 25
meter. Videre gikk traseen i dagsone med en tunnel på ca. 500 m gjennom Husbyåsen, bru over
Fossingelva og to korte løsmassetunneler (hver ca. 100 m). Det var planlagt jernbanebru i Vassmarka
over ny E6 og nødvendig midlertidig interimspor for jernbane.

2.2 Alternativer som er vurdert i reguleringsplanfasen
Underveis i reguleringsplanarbeidet har det vist seg å være krevende å bygge ny E6 med dagsone slik
som planprogrammet la opp til.
-

Kvikkleire og poreovertrykk lengst nord i Vuddudalen gjør at E6-linja burde ligge så tett inntil
Ramshåmmåren som mulig
Rasfareproblematikk fra Ramshåmmåren gjør imidlertid at linja må trekkes bort fra
Ramshåmmåren og nærmere Vulua
Omlegging av Vulua er krevende både av hensyn til elvas verdi som gyteelv for sjøørret samt
at ny elvetrasé måtte legges i geoteknisk utfordrende terreng

Det ble gjort et omfattende arbeid med å kartlegge hvilke muligheter som fantes. Hele 14 ulike
alternativer ble vurdert i prosjektet i mars 2020, se figur 3. Kartleggingen inkluderte også løsninger
som gikk utenfor kommunedelplanen. På grunnlag av en grovsiling endte prosjektet opp med tre
alternativer som ble vurdert opp mot prosjektmålene i prosjektet.
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Alternativ 1: Løsning som i planprogrammet (alternativ 4x), men justert noe mot vest øverst i
Vuddudalen pga. rasfareproblematikk. Kan kombineres med halvkryss sør for Grubbåsen.
Alternativ 5: E6 i dagsone, men hvor linja ligger vest for Vulua. Kombineres med tunnel
gjennom Grubbåsen.
Alternativ 7: Tunnel gjennom Ramshåmmåren i kombinasjon med tunnel i Grubbåsen og
tilhørende kryssløsning nord for Grubbåsen

Oppsummering av gjennomførte evalueringer følger i de neste delkapitlene.

Figur 3: Utklipp fra modell som viser linjesøk i Vuddudalen. På bakgrunn av en grovsiling ble det til slutt
gjort en evaluering av alternativ 4x (i dette dokumentet omtalt som alt. 1), 5 og 7

2.2.1

Alternativ 1 – Løsning som i planprogram, men justert mot vest

Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Alternativ 1 er det som ligger nærmest løsningen i planprogrammet (alternativ 4x), og det er vurdert at
alternativet dermed har en lav reguleringsrisiko. E6 er justert ca. 20 meter mot vest for å redusere
rasfareproblematikken fra Ramshåmmåren. Det vil imidlertid fortsatt være behov for krevende
sikringsarbeid i lia opp mot Ramshåmmåren/Stokkvola. Linja går gjennom et område med kvikkleire
og poreovertrykk som gjør at dette alternativet har størst risiko ift. gjennomførbarhet i anleggsfasen. I
og med at linja flyttes ut i dalen, vil Vulua måtte legges om på store deler av strekningen. Dette vil
være en risiko i planprosessen. Alternativet beslaglegger dyrka mark gjennom hele nordre del av
Vuddudalen.
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Figur 4: Utklipp fra modell som viser alternativ 1. Utklippet viser E6 sett mot nord, Grubbåskrysset med
ramper og tunnel gjennom Grubbåsen.
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Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 1: Evaluering av alternativ 1 i Vuddudalen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alt. 1
Alternativet har størst restrisiko ift. grunnbrudd i anleggsfasen.
Dette er også alternativet med størst rasfare, og det krever både
aktive tiltak oppe i lia og passive tiltak langs veglinja. En 400 m
lang overgangsbru for rampe i Grubbåskrysset krever arbeid i
høyden. Etablering av Grubbåskrysset krever sprengning nær E6 og
jernbane i anleggsfasen. I driftsfasen krever alternativet drift og
vedlikehold av sikringstiltak oppe i lia mot Ramshåmmåren.
Alternativet krever også bruvedlikehold av overgangsbrua i
Grubbåskrysset.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Alternativet krever omfattende stabiliseringstiltak i form av kalksementstabilisering, bruk av lette masser og etablering av brønner
for å senke grunnvannsstanden. Det er stor usikkerhet i
kostnadsoverslag på grunn av de vanskelige grunnforholdene.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsfase: Etablering av Grubbåskrysset medfører
sprengningsarbeider nær E6 og Nordlandsbanen. Dette innebærer
stans og forstyrrelser av trafikk på eksisterende E6 og
Nordlandsbanen.
Driftsfase: Vedlikehold av sikringstiltak opp i Ramshåmmåren kan
ha påvirkning på trafikkavvikling. Bruvedlikehold vil medføre
redusert framkommelighet på rampe i Grubbåskrysset.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)
Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Beregnet klimagassutslipp ca. 100 000 tonn. Store inngrep i Vulua.
Naturtypen naturbeitemark sør for Kleiva vil bli ødelagt.

2.2.2

Lite beslag av dyrka mark i sør der vegen følger dalsiden i øst (god
jordkvalitet). Stort beslag ved Kleiva og kryssområdet i Grubbåsen.

Alternativ 5 – Justert dagsone vest for Vulua, mot jernbanen

Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
I alternativ 5 flyttes E6-linja på vestsiden av Vuddudalen hvor den blir liggende nærmere jernbanen.
Løsningen kombineres med tunnel gjennom Grubbåsen. Alternativet er ikke tidligere fremmet for
myndighetene, og det er en risiko for innsigelse fra Bane NOR på grunn av nærføringen til
Nordlandsbanen. Alternativet er også vurdert som krevende for Statsforvalteren grunnet større inngrep
i Vulua enn tidligere forutsatt. Løsningen gir mer beslag av dyrket mark enn det som lå til grunn i
vedtatt planprogram.
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Figur 5: Utklipp fra modell som viser alternativ 5. Utklippet viser E6 midt i Vuddudalen

Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 2: Evaluering av alternativ 5 i Vuddudalen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alt. 5
Anleggsfase: I og med at traseen går i dagsonen har man fortsatt en
risiko i anleggsfasen ift. geotekniske problemstillinger med
grunnbrudd. Det er vurdert at dette rangeres som nummer to av de
tre alternativene ift. risiko for grunnbrudd. Det vil fortsatt være
behov for krevende sikringsarbeider oppe i lia mot
Ramshåmmåren, men mindre enn i alt. 1. Arbeider i
sikkerhetssonen for jernbanen over en lengde på ca. 1 km.
Driftsfase: Utfordringer med inspeksjon og vedlikehold av
fjellsikringstiltak.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Vegbygging i dagen i område med kvikkleire og poreovertrykk gir
geotekniske utfordringer som blir løst med kalksementstabilisering, bruk av lette fyllmasser og drensbrønner. Løsning er
tidkrevende og kan være risikofull Området med disse
problemstillingene er mindre enn for alt 1, men gir andre
kostnadsutfordringer med kryssing av Vulua. Drenering med
brønner gir dyrere levetidskostnader enn veg i dagen uten slike
brønner. Dette alternativet har høy kostnads- og framdriftsrisiko
begrunnet i uforutsette grunnforhold.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

I anleggsperioden vurderes alternativet å ha liten påvirkning på
trafikk på E6, men vil påvirke trafikken på Nordlandsbanen i
perioder. Positivt i driftssituasjonen at man unngår én tunnel.
Tunnelvedlikehold krever stenging, men forutsettes utført på natt.
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Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Beregnet klimagassutslipp ca. 90 000 tonn. Større inngrep i Vulua
enn for alternativ 1. Naturtypen naturbeitemark sør for Kleiva vil
bli ødelagt.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Stort permanent beslag av dyrka mark med god jordkvalitet.

2.2.3

Alternativ 7 – Tunnel gjennom Ramshåmmåren

Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Dagsonene nord og sør for tunnelen ligger innenfor varslet planområde, noe som vurderes å være
positivt. Tunnelløsningen er vurdert å være gjennomførbar med normale driftsforutsetninger, selv om
påhuggsområdene er rasutsatt og medfører lange portaler både på nord- og sørside. En tunnel gjennom
Ramshåmmåren vil være svært positivt for Vulua, noe som vil lette prosessen mot sektormyndigheter
ved behandling av planen. Løsningen er også positiv mtp. beslag av dyrka mark. En tunnelløsning vil
skape en mindre barriere i Vuddudalen, noe som vil være positivt både for vilt og friluftsliv.
Støyforholdene nord i Vuddudalen vil også bli bedre i dette alternativet sammenlignet med å legge E6
i dagsone. Totalt sett slår alternativet positivt ut sammenlignet med opprinnelig alternativ fra
planprogrammet, selv om det kostnadsmessig er betydelig dyrere enn hva en hadde grunn til å forvente
med en dagsone gjennom Vuddudalen.

Figur 6: Utklipp fra modell som viser alternativ 7. Utklippet viser veg mot nord, og tunnel gjennom
Ramshåmmåren og dagsoner både nord og sør for tunnelen.

Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 3: Evaluering av alternativ 7 i Vuddudalen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et

Vurdering av alt. 7
Løsningen unngår de utfordrende områdene med kvikkleire og
poreovertrykk og er en mer forutsigbar og sikker løsning. Med
dette alternativet unngås også fjellsikring langs linja. Innebærer
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helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

utfordrende påhuggsområder, og medfører lange tunnelportaler på
begge sider av Ramshåmmårtunnelen.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Løsningen unngår de utfordrende områdene med kvikkleire og
poreovertrykk og er en mer forutsigbar og sikker løsning. Tunnelen
fører imidlertid til økte drift- og vedlikeholdskostnader.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsfase: Traseen påvirker ikke eksisterende E6 eller
Nordlandsbanen. Alternativet medfører et stort masseoverskudd,
men disse forutsettes benyttet i veglinja.
Driftsfase: En løsning med tunnel innebærer mer vedlikehold som
påvirker trafikkavviklingen. Flere tunnelportaler enn om man
unngår tunnel, og dette påvirker ulykkesrisikoen. Grubbåstunnelen
og Ramshåmmårtunnelen må styres sammen ved hendelser i en av
tunnelene.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Beregnet klimagassutslipp ca. 50 000 tonn. Vesentlig mindre
inngrep i Vulua enn for alt. 1 og 5. Tunnelen ligger med stor
sannsynlighet i berg med god bergkvalitet, noe som muliggjør bruk
av stein som vegbyggingsmaterialer.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Begrenset beslag av landbruksjord lengst nord i Vuddudalen
(Kleiva). I og med at halvkrysset i Grubbåsen må flyttes nord for
Grubbåsen i dette alternativet, vil det her bli et beslag av dyrka
mark.

2.2.4

Evaluering og konklusjon

Reguleringsrisiko:
- Alternativ 1 er kjent for myndighetene og de berørte, noe som vektes positivt. Det forventes
derfor en ordinær saksgang i behandlingen av reguleringsplanen.
- Alternativ 5 er ikke presentert tidligere, og det ligger delvis utenfor varslet planområde.
Løsningen er omstridt ift. miljø og landbruk. Det forventes en krevende saksbehandling.
- Alternativ 7 vurderes som minst omstridt da dette berører Vulua, jordbruk og landskapet minst
av de tre alternativene. På bakgrunn av dette forventes det en relativt lite omstridt
plangjennomføring.
Måloppnåelse:
- Alternativ 1 og 5 har begrenset måloppnåelse. Begge løsningene har lavere enn middels
måloppnåelse for målene SHA, YM, beslag av dyrka mark. De har også dårligst måloppnåelse
for bygge- og levetidskostnader.
- Alternativ 7 har totalt best måloppnåelse. Det scorer best på alle målene med unntak av
ulemper for trafikantene i driftsperioden. Dette på grunn av tunnelløsningen som vil medføre
at tunnelen må stenges når det utføres driftsoppgaver
Konklusjon:
På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det alternativ 7 med Ramshåmmårtunnelen og
Grubbåstunnelen som ligger til grunn for løsningen i reguleringsplanen. Et sammendrag av
evalueringen vises i tabell 4. Det er viktig å merke seg at traseevalueringen i Vuddudalen er
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avgjørende for at en ikke har mulighet for å etablere kryss i Vuddudalen som forutsatt i
planprogrammet, men må plassere dette nord for Grubbåsen.

Tabell 4. Oppsummering evaluering av trasévalg nord i Vuddudalen

Oppsummering
evaluering
Vuddudalen. Evaluert
strekning: pr. 1125015500

Alternativ 1

Alternativ 5

Ny løsning; dagsone
Vuddudalen, langs jernbanen
Dagsone i Vuddudalen, justert ca. Dagsone i Vuddudalen langs
20m mot vest forbi
jernbanen og vest for Vulua.
Ramshåmmåren. Ramper opp til Tunnel gjennom Grubbåsen
kryss på Grubbåsen

Resultat vurdering offentlige myndigheter,
Resultat
miljø og
total
estetikk
evaluering

Resultat total evaluering
0

Resultat vurdering prestasjonsmål

Realisere målet om en skadefri byggeog anlegg- 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. (estetikk
og alle YM)
Minimere midlertidig og permanent
jordbruksbeslag.
Totalt prestasjonsmål

Alternativ 7

NVs løsning , justert mot vest

Resultat total evaluering

Ny løsning; tunnel gjennom
Ramshåmmåren
1,8 til 2,2 km lang tunnel
gjennom Ramshåmmåren,
tunnel Grubbåsen, halvkryss
nord for Grubbåsen

Resultat total evaluering
-1,5

Resultat total evaluering

1,1
Resultat total evaluering

-1,50

-0,75

0,25

0,10

-0,75

0,85

-0,25

1,25

-0,75

-1,33

-1,78

0,55

-1,20

-2,00

-0,60

-0,83

-0,88

0,31
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Trasévalg Åsen

3.1 Løsning i vedtatt planprogram
I kommunedelplanen for E6 Kvithammar – Åsen var E6 forbi Åsen lagt i Vangstunnelen et stykke øst
for Åsen sentrum. I forbindelse med utarbeidelse av planprogrammet ble det gjort flere
grunnundersøkelser for å verifisere gjennomførbarheten av denne linja. Konklusjonen var at
Vangstunnelen ikke hadde tilstrekkelig bergoverdekning for å kunne realiseres, og det ble sett på nye
alternativer for å føre ny E6 forbi Åsen. Denne prosessen førte til at man sto igjen med to realiserbare
alternativer, kalt alternativ 3x og 4x. Basert på tilgjengelig beslutningsgrunnlag konkluderte Nye Veier
den gang med at alternativ 4x var det beste alternativet å gå videre med i arbeidet med
reguleringsplanen.

Figur 7: Alternativ 4x fra planprogrammet

Alternativ 4x går øst for Åsen sentrum. Traseen var planlagt hovedsakelig som dagsone, men
inneholder tre løsmassetunneler på ca. 100 meter, 100 meter og 300 meter, samt en fjelltunnel på ca.
200 meter. Traseen krysser Fossingelva på en ca. 100 meter lang bru.

3.2 Alternativer som er vurdert i reguleringsplanfasen
Også på denne strekningen har grunnundersøkelser avdekket områder langs alternativ 4x som vil være
krevende å gjennomføre. Særlig etablering av løsmassetunneler og skjæring i områder med kvikkleire
vil være kostnadsdrivende og medføre stor usikkerhet. Bygging av Husbytunnelen ville medføre
løsmasseskjæringer i kvikkelire i inntil 25 meters dybde. Videre er det avdekt kvikkleire i en dybde på
40-50 m i området hvor veg og bane krysser hverandre i Vassmarka. Dybden er for stor til å kunne
stabiliseres med kjente metoder, og med samtidig jernbanetrafikk i området innebærer dette at
opprinnelig trase ansees svært krevende mht. gjennomførbarhet. Dagsonen øst for Grubbåsen
inkluderte også høye bergskjæringer i et område med dårlig fjellkvalitet. På bakgrunn av dette ble det
gjort ulike geologiske forundersøkelser for å se på alternative traseer for å få til en løsning med lang
tunnel forbi Åsen sentrum. Til slutt endte man opp med tre ulike alternativer som ble evaluert opp mot
prosjektets prosjektmål:
-

Alternativ 1 – Dagsone inkludert løsmassetunnel, Hovstunnel og bru for Nordlandsbanen
Alternativ 2 – Tunnel gjennom Grubbåsen, kort dagsone i Stokkan som inkluderer
Grubbåskrysset, og videre inn i Åsentunnelen under Åsen.
Alternativ 3 – Tunnel gjennom Grubbåsen, videre i dagsone tilsvarende som i alternativ 1

Oppsummering av gjennomførte evalueringer følger i de neste delkapitlene.
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Figur 8: Alternativer som er evaluert forbi Åsen

3.2.1

Alternativ 1 – Dagsone inkl. løsmassetunneler, Hovstunnelen og bru for
Nordlandsbanen

Dette er det alternativet som ligger nærmest alternativ 4x i planprogrammet. Total veglengde var 4300
meter ved evaluering.
Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Løsningen er kjent for kommune og myndigheter fra tidligere planprosesser. Merknadene til
planprogrammet viser likevel at alternativet ikke er konfliktfritt. Statsforvalteren i Trøndelag (tidligere
Fylkesmannen) og Trøndelag Fylkeskommune var i sine høringsuttalelser kritisk til løsningen forbi
Åsen, særlig med bakgrunn i landbruksbeslag og hensynet til kulturmiljø. Alternativet har en betydelig
usikkerhet i omfanget av geotekniske tiltak langs traseen, noe som vil gi en større usikkerhet i
kostnadsoverslaget.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 5: Evaluering av alternativ 1 forbi Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alt. 1
Arbeidet med fjellskjæring mellom Grubbåsen og Vulua vurderes å
være krevende. Her må det etableres en bergskjæring med høyde
opp mot 40 meter i et trangt område med Vulua som avgrensning
på sørsiden. De kompliserte grunnforholdene i dagsonen forbi Åsen
gjør alternativet anleggsteknisk krevende. Nærføring til jernbanen i
Vassmarka teller også negativt. Alternativet medfører mindre
tunnelvedlikehold, men et større behov for drift og vedlikehold på
konstruksjoner enn tunnelalternativet.
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Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Alternativ 1 er det dyreste alternativet med størst usikkerhet.
Bakgrunnen for dette er bygging gjennom kvikkleireområder.
Strekningen langs Grubbåsen vil kreve omfattende sikringsarbeider
i dårlig fjell. Tiltak for å flytte Vulua er også kostnadsdrivende.
Nordlandsbanen må flyttes midlertidig.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Alternativet har et stort overskudd av løsmasser. Disse må fraktes
ut av linja via lokalveger ut på E6. Omlegging av jernbanen vil
medføre ulemper for reisende på jernbanen.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Alternativet scorer dårlig på naturmangfold på grunn av påvirkning
på Vulua. Landskapsmessig vil vegen bli liggende som en barriere i
landskapet gjennom Åsen, og scorer derfor dårlig på dette punktet.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Alternativet har mest beslag av dyrket mark av de tre alternativene,
ca. 85 dekar.

3.2.2

Alternativ 2 – Tunnel i Grubbåsen og lang tunnel fra Stokkan til Vassmarka

Dette alternativet ble aktuelt da man gjennom ingeniørgeologiske forundersøkelser så at det kunne
være mulig å få til en løsning med lang tunnel gjennom Åsen. Scanning med helikopter med
påfølgende seismiske undersøkelser og grunnboringer viste at traseen med lang tunnel var realiserbar.
Løsningen innebærer en ca. 2 km lang tunnel fra Stokkan til Vassmarka. Tunnelen går i et lavbrekk
under Fossingelva for å få tilstrekkelig bergoverdekning. Tunnelen går også under jernbanen i
Vassmarka, slik at denne ikke blir påvirket av byggearbeidet i særlig grad. Total veglengde på
alternativet var 4030 meter ved evaluering.
Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Totalt sett minst konflikt og risiko for innsigelser særlig mht. jordvern (lavest beslag av dyrka mark),
kulturminner (nærhet til kirkestedet på Vang) og landskapstilpasning (mye tunnel). Alternativet gir
minst behov for arkeologiske utgravinger. Traseen gir mulighet for store næringsarealer øst for linjen.
Støymessig er dette også det beste alternativet. Alternativet synes best ut fra en totalvurdering og
sammenligning mellom alternativene.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 6: Evaluering av alternativ 2 forbi Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv
Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Vurdering av alt. 2
Normalt tunnelarbeid gjennom Grubbåsen og under Åsen. Drift og
vedlikehold av tunnelene forutsettes å skje uten trafikk på E6.

Billigste løsning av de tre vurderte alternativene. Minst risiko ift.
kalksementstabilisering i områder med dårlige grunnforhold.
Løsningen har høyest levetidskostnad på grunn av økte
tunnellengder. Total lengde på strekningen er ca. 300 meter kortere
enn for alternativ 1.
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Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Massetransporten kan med dette alternativet gå mer direkte ut på
E6 og berører ikke lokalveger på Åsen i samme grad som alternativ
1 og 3. Anlegget påvirker eksisterende trafikk på E6 og jernbane i
lite eller ingen grad. E6 i Vassmarka må legges om i alle
alternativer for å bygge ny E6 i dette området.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Alternativet er det beste for naturmangfold da man unngår å belaste
Vulua og Fossingelva. Med dette alternativet unngås berøring med
aktuelle kulturminner, og det vil gi minst landskapsmessige
barrierer.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Alternativet legger beslag på minst dyrka mark av de tre
alternativene, ca. 45 dekar.

3.2.3

Alternativ 3 – Tunnel i Grubbåsen, dagsone Stokkan – Torhaugen, Hovstunnel
med bru for Nordlandsbanen

Dette alternativet er en kombinasjon av alternativ 1 og 2, med tunnel gjennom Grubbåsen, men med
dagsone videre mot Vassmarka i omtrent samme trasé som alternativ 2. Total veglengde ved
evaluering var 4070 meter.
Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Positivt for både gjennomførbarhet og risiko i planprosess at man med dette alternativet unngår
nærføring med Vulua sør for Grubbåsen. Problemstillingene knyttet til dyrka mark og landskapsbilde
er imidlertid de samme som for alternativ 1. Alternativet unngår kirkestedet på Vang, noe som
vurderes å være positivt ift. risiko i planprosessen. Gjennomføringen av kalksementstabilisering er en
risiko også i dette alternativet, men mindre enn i alternativ 1.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 7: Evaluering av alternativ 3 forbi Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv
Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Vurdering av alt. 3
Løsningen ligger mellom alternativ 1 og 2 med tanke på kostnader.
Risiko med kalksementstabilisering er mindre enn for alternativ 1,
men større enn for alternativ 2. Levetidskostnader er lik som for
alternativ 1. Veien blir kortere en alternativ 1.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Tilsvarende som for alternativ 1 scorer dette alternativet dårlig
ettersom det må foregå massetransport på lokalveger i Åsen.
Omlegging av jernbane medfører ulemper for reisende på
Nordlandsbanen.

Løsningen er mellom alternativ 1 og 2 med tanke på kostnader.
Risikoen i forhold til omfanget av stabiliseringstiltak er mindre enn
for alternativ 1, men større enn alternativ 2. Levetidskostnadene er
vurdert å være tilsvarende som i alternativ 1, men vegen vil bli ca.
230 meter kortere.
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Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Alternativet scorer høyere enn alternativ 1 ettersom en unngår
berøring med Vulua ved langsføring ved Grubbåsen. Det er
imidlertid dårligere enn alternativ 2 med lang tunnel.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Alternativet scorer middels på beslag av dyrka mark sammenlignet
med alternativ 1 og 2, ca. 65 dekar.

3.2.4

Evaluering og konklusjon

Reguleringsrisiko:
- Alternativ 2 er det beste alternativet i forhold til reguleringsrisiko. I og med at alternativet går
store deler av strekningen i fjelltunnel, vil det gi minst konsekvenser i forhold til omgivelsene.
Dette vurderes å være positivt ift. behandling av planen.
- Alternativ 1 er løsningen som ligger nærmest løsningen i kommunedelplan og planprogram,
noe som vektes positivt. Løsningen innebærer likevel store konflikter med landbruk, natur- og
kulturmiljø, noe som gir alternativet større utfordringer ved behandling av planen enn
alternativ 2.
- Alternativ 3 har mange av de samme utfordringene som alternativ 1, men beslaglegger noe
mindre dyrka mark. Alternativet berører heller ikke kulturmiljø på samme måte som alternativ
1.
På bakgrunn av punktene nevnt over er alternativ 2 vurdert å ha lavest reguleringsrisiko.
Måloppnåelse:
Alternativ 2 kommer best ut på alle prosjektmålene. Gjennom omfattende grunnundersøkelser har man
funnet en gjennomførbar løsning med lang tunnel under Åsen, noe som gir positive konsekvenser for
alle prosjektmålene. Alternativet beslaglegger dyrka mark i kryssområdet på Stokkan, men det
beslaglegger vesentlig mindre enn både alternativ 1 og 3. Alle alternativene har imidlertid en høyere
kostnad enn hva en hadde grunn til å anta ved utarbeidelse av planprogram/planoppstart.
Konklusjon:
På bakgrunn av den gjennomførte evalueringen er det alternativ 2 lang tunnel fra Stokkan til
Vassmarka som ligger til grunn for løsningen i reguleringsplanen. Et sammendrag av evalueringen
vises i tabell 8.
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Tabell 8: Oppsummering av gjennomført evaluering av trasévalg forbi Åsen

Oppsummering evaluering
Åsen. Evaluert strekning: pr. 1440018700 (profilering iht. alt. 1)

Resultat vurdering offentlige myndigheter, miljø og estetikk

Alternativ 1

Alternativ 2

Resultat total evaluering

Resultat total evaluering
-0,875

Resultat vurdering prestasjonsmål

Alternativ 3

NVs og tilbudt løsning (Beskrivelse)
Ny løsning (Beskrivelse) TunnelNy
lang
løsning (Beskrivelse) Dagsone vest
Skjæring i Grubbåsen, dagsone Tunnel gjennom Grubbåsen, Tunnel gjennom Grubbåsen,
med miljøtunneler, Hovstunnel dagsone til Stokkan, tunnel dagsone Stokkan-Torhaugen,
og bru for Nordlandsbanen
fra Stokkan, under
Hovstunnel med bru for
(4300m)
Fossingelva til Vassmarka
Nordlandsbanen (4070m)
(4030m)

Resultat total evaluering

Resultat total evaluering

0,875
Resultat total evaluering

-0,5
Resultat total evaluering

Realisere målet om en skadefri bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv
Minimere bygge- og levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

0,00

1,00

0,50

-1,70

1,40

-0,15

Minimere ulemper for alle trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

-0,50

1,75

-0,25

Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

-2,00

-0,50

-1,50

Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.

-1,50

-0,50

-2,00

Totalt prestasjonsmål

-1,11

0,75

-0,42
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Kryssingspunkt Vulua

4.1 Løsning i vedtatt planprogram
I planprogrammet lå E6 som dagsone gjennom hele Vuddudalen. Dette innebar at Vulua måtte legges
om på flere strekninger. I kombinasjon med de krevende grunnforholdene i Vuddudalen, ville både
omleggingen av Vulua og bygging av E6 i dagen gjennom Vuddudalen blitt kompliserte og
kostnadskrevende løsninger med miljømessig store negative konsekvenser knyttet til
flytting/omlegging av elva samt voldsomt omfang av kalk/sement-stabilisering.

4.2 Alternativer som er vurdert i reguleringsplanfasen
Løsningen som nå presenteres i reguleringsplanen reduserer inngrepet i Vulua til et minimum, med
kun én kryssing med en tilhørende begrenset omlegging av elva ned- og oppstrøms kryssingspunktet.
På bakgrunn av de valgte løsningene med Ramshåmmårtunnelen og Grubbåstunnelen, som er
beskrevet lengre fram i rapporten, vil E6 nå krysse Vulua i en kort dagsone i Kleiva. Prosjektet har
gjort evalueringer av to ulike løsninger for kryssing av Vulua.
-

Alternativ 1: Kulvert for Vulua
Alternativ 2: To E6-bruer over Vulua

Alternativene er vurdert opp mot prosjektmålene.

4.2.1

Alternativ 1 – Kulvert for Vulua

Kulverten planlegges som en plasstøpt betongkonstruksjon med vertikale vegger og horisontalt tak.
Gjennom kulverten anlegges erosjonssikret elvebunn. Kulverten får en lengde på ca. 42 meter, bredde
på 4,0 meter og innvendig høyde fra elvebunn til tak blir ca. 2,5 meter.

4.2.2

Alternativ 2 – To E6-bruer over Vulua

Alternativ 2 er at E6 nord- og sørgående legges på hver sin overgangsbru over Vulua. Løsningen er
ikke detaljert på samme måte som kulverten, men hovedforskjellen vil være at Vulua har et mer åpent
elveløp under E6. Brua ville muligens også kunne fungert som viltkryssing.

4.2.3

Evaluering og konklusjon

Prosjektet har gjennomført en evaluering av de to alternativene opp mot prosjektmålene
Oppsummeringen av evalueringer vises i tabell 9.
Tabell 9: Evaluering av alternativ 1 og 2 for kryssingspunkt av Vulua opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et

Alt. 1 - Kulvert
Gunstigste løsning
kostnadsmessig, både bygging
og vedlikehold. Tiltak ved
innløp slik at en kan renske

Alt. 2 – Bru
Konstruksjonen bygges på
ferdig stabilisert grunn og med
elva midlertidig omlagt.
Direktefundamentering. Enkle
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helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

vekk masser som har drevet
med elva før de kommer inn i
kulverten.

tekniske løsninger som krever
lite vedlikehold.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Gunstigste løsning
kostnadsmessig, både bygging
og vedlikehold. Tiltak ved
innløp slik at en kan renske
vekk masser som har drevet
med elva før de kommer inn i
kulverten.

Dyrere løsning å bygge, flere
komponenter å vedlikeholde.
Større konstruksjon å
vedlikeholde.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsfase: Bygges i område
der det ikke er trafikk i dag.

Anleggsfase: Bygges i område
der det ikke er trafikk i dag.

Driftsfase: Stenging av
kjørefelt ved
inspeksjon/vedlikehold. Mindre
omfang av ulemper ved
konstruksjon i fylling.

Driftsfase: Stenging av
kjørefelt ved
inspeksjon/vedlikehold. Større
omfang av ulemper enn ved
konstruksjon i fylling.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Løsning med minst
materialforbruk ved bygging,
noe som er positivt for
klimagassutslipp.
Løsningen muliggjør
viltkryssing gjennom
konstruksjon for alle typer vilt

Løsning med mest
materialforbruk ved bygging.
Reduserer muligheten for
viltkryssing under
konstruksjonen.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Beslaglagt dyrka mark
forutsettes erstattet.

Beslaglagt dyrka mark
forutsettes erstattet.

Reguleringsrisiko:
Begge løsninger vil være bedre enn løsningen som lå til grunn i planprogrammet, der E6 lå langs
Vulua over en lang strekning.
-

Alternativ 1 vil ikke tilrettelegge for at større vilt (elg og rådyr) kan krysse under E6 i
tilsvarende grad som bruløsningen vil gjøre. Begge løsninger vil imidlertid gi behov for tiltak
med flytting av Vulua.
Alternativ 2 vurderes som lite omstridt. Vulua vil gå fritt under brua, og løsningen legger til
rette for viltkryssing. Begge løsninger vil imidlertid gi behov for tiltak med flytting av Vulua.

Det vurderes at alternativ 1 har noe større reguleringsrisiko enn alternativ 2. Begge alternativene er
imidlertid vesentlig bedre enn løsning i planprogrammet. Dagsonen er kort, og det er gode muligheter
for viltkryssing over begge tunnelpåhugg.
Måloppnåelse:
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Det er ikke vurdert at det er store forskjeller mellom de to alternativene i forhold til prosjektmålene.
Alternativ 1 med kulvert er billigere enn alternativet med bru. Dette er den viktigste forskjellen
mellom alternativene.
Konklusjon:
På bakgrunn av gjennomført evaluering er alternativ 1 med kulvert valgt som løsning for kryssing av
Vulua. Konsekvensene av valgt løsning i forhold ytre miljø omtales nærmere i R2-YM-01
Konsekvensutredning naturmangfold. Oppsummeringen fra evalueringen er vist i tabell 10.
Tabell 10: Oppsummering av gjennomført evaluering for krysning Vulua

Oppsummering evaluering
Vulubrua

Alternativ 1

Alternativ 2

Kulvert
Kulvert for Vulua

Bru
To bruer over Vulua

Resultat vurdering offentlige myndigheter (reguleringsrisiko) Resultat total evaluering

Resultat total evaluering
0,33

Resultat vurdering prestasjonsmål

Realisere målet om en skadefri bygge- og anlegg- 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. (estetikk og alle YM)

Resultat total evaluering

0,50
Resultat total evaluering

1,00

1,00

1,25

-0,25

1,00

0,50

0,00

0,00

Minimere midlertidig og permanent jordbruksbeslag.

0,00

0,00

Totalt prestasjonsmål

0,72

0,19
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Kryssløsning Åsen

I vedtatt planprogram består kryssløsningen i Åsen av to kryss:
-

Planskilt kryss i Vassmarka. Utformet som ruterkryss med både nord- og sørvendte ramper
Planskilt kryss sør for Grubbåsen Utformet som halvkryss med sørvendte ramper.

I reguleringsplanen fremmes nå et forslag om at det fortsatt bygges to kryss, men at krysset i
Vassmarka bygges som et planskilt halvkryss med kun nordvendte ramper. Halvkrysset som tidligere
var plassert sør for Grubbåsen er nå flyttet nord for Grubbåsen som følge av trasevalg i Vuddudalen
(se kap. 2).
Dette kapittelet oppsummerer hvilke vurderinger som ligger til grunn for de reviderte kryssløsningene.

5.1 Løsninger i vedtatt planprogram
5.1.1

Planskilt halvkryss i Grubbåsen

I vedtatt planprogram var det planlagt et planskilt halvkryss i Grubbåsen, sør for Åsen. Halvkrysset
hadde sørvendte ramper. Plasseringen og utformingen av krysset må sees i sammenheng med E6-linja
i alternativ 4x som her lå langs Vulua sør for Grubbåsen. De sørvendte rampene lå her på store
fyllinger på et område som, etter omfattende geotekniske undersøkelser, nå har vist seg å være svært
krevende å gjennomføre. Utfordringen her ligger i høye fyllinger og brufundamentering i et område
med mye kvikkleire og høyt poretrykk.
Avkjøringsrampe fra sør var planlagt på overgangsbru over E6 som vist på figur 9.

Figur 9: Planlagt kryssløsning i Grubbåsen i vedtatt planprogram (alternativ 4x)
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Planprogrammet gir åpning for at en annen løsning for krysset kan være aktuelt og det er skissert andre
varianter.

5.1.2

Planskilt helkryss i Vassmarka

I Vassmarka var det i planprogrammet vist et planskilt kryss med både sør- og nordvendte ramper.
Løsningen vises på figur 10. Kryssløsningen viste to rundkjøringer som koblet sammen E6-rampene
med lokalvegnettet. Rundkjøring på østsiden var planlagt som en 5-armet rundkjøring hvor man koblet
på fv. 6854 mot Ronglan og ny adkomstveg til planlagt næringsområde.
Rundkjøringen på vestsiden var planlagt med tre armer, og adkomstvegen mot Åsen var planlagt her.

Figur 10: Planlagt kryssløsning i Vassmarka i vedtatt planprogram (alternativ 4x)

5.2 Bakgrunn for nye kryssvurderinger
Arbeidet med reguleringsplanen har pågått fra mai 2019 fram til mars 2021. I denne perioden har
kunnskapsgrunnlaget økt, særlig omkring grunnforholdene på strekningen. Geotekniske
problemstillinger har i stor grad vært førende for de endringer som en har vært nødt til å foreta..
Punktene under gir en oppsummering av hvilke faktorer som har vært med å påvirke hvorfor man i
reguleringsplanprosessen så et behov for å vurdere alternative kryssløsninger på Åsen.

5.2.1

Endring av E6-linja

På grunn av krevende geotekniske forhold i Vuddudalen, er E6-linja flyttet unna selve dalen og inn i
Ramshåmmårtunnelen. Her har man oppnådd en stor gevinst i forhold til konsekvensene for
naturmangfold, da man nå i stor grad unngår inngrep i Vulua. Elva påvirkes kun i den korte dagsone i
Kleiva der E6 krysser Vulua før den fortsetter inn i Grubbåstunnelen. Ingen av disse to tunnelene lå
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inne i alt. 4x fra planprogrammet. Den korte dagsonen mellom disse to tunnelene innebærer at det ikke
er gjennomførbart å plassere et kryss i dette området med denne vegstandarden.
Øst for Åsen er det også gjennomført omfattende geologiske og geotekniske undersøkelser. De
geotekniske undersøkelsene har avdekt store utfordringer med grunnforholdene i dagsonen hvor
alternativ 4x var planlagt. Det er mye kvikkleire i området, men også en alpin bergoverflate med
mange søkk/forsenkninger som har gjort det krevende å finne tunneltrase med tilstrekkelig
bergoverdekning. Ingeniørgeologiske undersøkelser har imidlertid bekreftet en gjennomførbar løsning
med lang tunnel øst for Åsen. Åsentunnelen på ca. 2 km planlegges med et lavbrekk under Fossingelva
for å kunne oppnå tilstrekkelig bergoverdekning. Tunnelen føres helt fram til Vassmarka under
jernbanen, slik som alternativ 3x i planprogrammet viste. I området hvor en krysser jernbanen er det
kun et begrenset område hvor en har berg og derved slipper på bygge midlertidige/permanente
løsninger for banen. Dette punktet er derfor svært styrende for vegtraseen og medfører noe endrede
rammebetingelser for plassering av krysset i Vassmarka.

5.2.2

Store naturinngrep i Vassmarka

Helkrysset i Vassmarka la beslag på store arealer. På begge sider av E6 måtte store områder sprenges
ut for å gi plass til rundkjøring og lokalveger. Løsningen ville gitt liten grad av landskapstilpasning og
man ville ikke oppnådd noen naturlig skjerming fra kryssområdet mot Hammer gård.
Helkrysset innebærer et meruttak på 5-600.000 faste m3 i Vassmarka/Hammerberga.
Lokalvegene og ramper ville også gi en svært negativ påvirkning på Dulumbekken. Årsaken til dette
er at man ville fått flere veger som måtte krysse Dulumbekken, slik at denne måtte bli lagt i rør over en
svært lang strekning.
Det ekstra uttaket av bergmasse i Vassmarka/Hammerberga ville påvirket nærmiljøet med sprengning,
rystelser, samt støy- og støvproblematikk. Dette antas også å kunne ha risiko for forstyrrende virkning
på fuglelivet i RAMSAR-området. Videre vil det innebære hyppig stans av trafikk på E6 og også
mulig forstyrrelser på jernbanen på grunn av en omfattende forskjæring inn mot jernbanelinja. Alt av
masseuttak vil her utgjøre et masseoverskudd i området. Dette måtte kjøres unna på offentlig vegnett
med de følgekonsekvensene dette ville gi for vegnett og trafikanter, samt CO2-regnskap.

5.2.3

Næringsarealet i Vassmarka

Et mulig helkryss i Vassmarka er forutsatt plassert i Hammerberga. En forskyvning nordover vil måtte
innebære innløsning av Hammer gård, og fotavtrykket på landbruksareal vil øke betydelig. En har
også sett på andre kryssvarianter uten å finne mindre plasskrevende løsninger. I den sammenheng har
en også vært opptatt av å ha gjenkjennbare kryssløsninger som reduserer fare for feilkjøring inn på E6.
Som en kan se av figur 9 ville sekundærvegsystemet mellom ny E6 og Hammervatnet begrenset
tilgjengelig næringsareal i området med drøyt 20 daa. Dette antas å ha betydning for lønnsomhet av
nødvendig infrastruktur for næringsområdet.
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Figur 11: Utklippet viser foreslått reguleringsplan med geometrien for et helkryss i rødt. Som figuren viser
ville næringsarealet vest for ny E6 blitt vesentlig redusert med en slik løsning.

5.2.4

Trafikkberegninger

Det ble i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gjort trafikkberegninger for å finne ut hvor mye
trafikk som vil gå på de ulike vegene og med ulike krysskombinasjoner. Utgangspunktet for de første
beregningene var løsningen fra planprogrammet med et helkryss i Vassmarka og et halvkryss sør for
Åsen. Beregningene, som ble gjort innledningsvis i prosjektet, viser at de sørvendte rampene kun ville
ha en ÅDT på ca. 120 i 2045. Til sammenligning vil de sørvendte rampene sør for Åsen sentrum ha ca.
1300 i ÅDT i samme år [1]. Dette viser at stort sett all trafikk fra Åsen og Frosta som skal i retning
Stjørdal og Trondheim vil benytte krysset sør for Åsen sentrum.
Endret trafikkomfang som følge av det planlagte næringsområdet, eller endret bosetningsmønster, nye
boligområder mv. ligger ikke inne i disse beregningene. Turproduksjonen fra/til et næringsområde vil
være svært avhengig av hva slags type virksomheter som etablerer seg. I tillegg vil type virksomhet
påvirke hvor trafikken kommer fra og skal til. Eksempelvis vil en byggevareforretning sannsynligvis
primært dekke Åsen/Frosta-området, og dermed ikke generere stor økt trafikk på de sørvendte
rampene. Et servicepunkt i form av bensinstasjon, ladestasjon og andre servicefunksjoner vil derimot
generere en annen trafikkfordeling på rampene.
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Økte kostnader i prosjektet

Gjennom omfattende grunnundersøkelser har man funnet ut at løsningene i planprogrammet medfører
store kostnadsøkninger som går ut over kostnadsrammen for hele prosjektet Kvithammar – Åsen.
Tunnelløsningene som ligger til grunn i planforslaget er billigere enn om man skulle bygd dagsoner
med det kunnskapsgrunnlaget en innehar i dag. Kostnadene har likevel økt betydelig sett i forhold til
hva en hadde grunn til å tro ved igangsetting av reguleringsplanarbeidene. Tunnelløsningene har svært
mange positive konsekvenser, særlig for naturmiljø, landbruk og omgivelser. De økte kostnadene har
imidlertid gjort at det har vært nødvendig å se på en optimalisering av kryssløsningene for derved å
bidra til å redusere kostnadsnivået. Det er foretatt kostnadskalkyler for hel- og halvkryss i Vassmarka
som tilsier at et halvkryss vil redusere prosjektkostnaden med min. 120-130 mill. kr inkl. mva.
sammenlignet med det skisserte helkrysset.

5.2.6

Fravik

Det er spesielt to forhold med opprinnelig løsning som ble vurdert som risikofylte i forhold til
fraviksbehandling i Vegdirektoratet.
Avstandskrav fram mot tunnelåpning
Helkrysset er presset så langt nord som mulig, uten at det medfører innløsning av Hammer gård. Med
denne plasseringen ville lengden på akselerasjonsfeltet sørover bli ca. 230 – 240 meter. Påhugget på
Åsentunnelen måtte flyttes så langt inn mot jernbanen som mulig, og man fikk en avstand på ca. 100
meter fra slutt på akselerasjonsfeltet fram til portalen for Åsentunnelen. Kravet her er at det skal være
en avstand tilsvarende stoppsikt, som i 110 km/t er 230 meter. Dette er tilsvarende situasjon som man
har for sørgående akselerasjonsfelt mot Grubbåstunnelen, der man må føre tre felt gjennom tunnelen
siden det heller ikke er tillatt å redusere antall felt inne i tunnel. Dersom fravik ikke aksepteres vil det
for helkrysset innebære en utvidelse til tre gjennomgående felt gjennom Åsentunnelen i sørgående
retning. Dette ville i tilfelle medført en betydelig ekstrakostnad i prosjektet.
Avstand mellom kryss
Håndbok N100 kap. C.3 setter følgende krav til kryssavstand på H3-veg:
«Minste avstand mellom kryss bør være 5 km.»
Etablering av helkryss i Vassmarka og halvkryss sør for Åsen forutsetter at det gis fravik fra dette
kravet, da avstanden vil være a. 2,5 km, dvs. mindre enn kravet på 5 km. Det er avklart med
Vegdirektoratet at to halvkryss betraktes som ett kryss i denne sammenheng, og skal ikke
fraviksbehandles.
I denne sammenheng er det lagt vekt på intensjonen i pkt. D1.3 vedr. planskilte kryss i Vegvesenets
håndbok N100 som sier at “Kryss på motorveg anlegges ikke ved boligområder og/eller
næringsområder med begrenset størrelse”. I dette ligger at trafikk knyttet til næringsområdets
genererte behov, eller tilstøtende boligbebyggelse, ikke skal tillegges vekt ved valg av kryssplassering.
Med denne bakgrunn antas det vanskelig å argumentere for helkryss (og dermed fravik fra krav om
kryssavstand) med utgangspunkt i trafikk generert av næringsområdet.
Det er mulig en kan oppnå fravik for begge disse kravene, men de utgjør en usikkerhet sett opp mot de
alternativene som ikke innebærer fraviksløsninger. Samtidig bør en naturlig nok også søke å velge
løsninger som ivaretar normalene hvis mulig.
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5.3 Alternativer som er vurdert i reguleringsplanfasen
På bakgrunn av forholdene som er nevnt i kap. 5.2, ble det påstartet et arbeid med å se på alternative
kryssløsninger i Åsen. Det ble gjort et omfattende linjesøk som gjennomgikk en grovsiling i
prosjektet. Etter at denne grovsilingen var gjennomført sto man igjen med fire ulike alternativer som er
evaluert opp mot prosjektmålene.
-

Alternativ 0: Planskilt helkryss i Vassmarka og planskilt halvkryss sør for Åsen
Alternativ 1: Planskilt helkryss i Vassmarka
Alternativ 2: Planskilt helkryss sør for Åsen. Ikke noe kryss i Vassmarka
Alternativ 3: Planskilt halvkryss i Vassmarka og planskilt halvkryss sør for Åsen

Oppsummering av gjennomførte evalueringer følger i de neste delkapitlene.

5.3.1

Alt. 0 – Planskilt helkryss i Vassmarka og planskilt halvkryss sør for Åsen

Alternativ 0 er løsningen som ligger til grunn i planprogrammet. Løsningen er robust med tanke på en
framtidig utvikling av næringsområdet i Vassmarka. Krysset tar imidlertid svært mye plass og vil bli
dominerende i landskapsbildet med store inngrep i formasjonene omkring E6. Figur 12 viser en modell
av kryssområdet. Plasseringen her er et kompromiss mellom avstandskrav til tunnelåpning og hensynet
til dyrka mark nord for kryssområdet. Denne løsningen forutsetter også at vegen går i åpen skjæring
helt inn til jernbanen. Dette medfører et stort inngrep i landskapet og samtidig et betydelig
masseoverskudd med tilhørende økt klimagassutslipp. I tillegg må man med denne løsningen forvente
tiltak mot jernbanen i anleggsperioden og en kan risikere å påvirke trafikken på banen grunnet
nærliggende sprengningsarbeid og geotekniske tiltak ved banen.
Som man kan se av modellen, ville kryssløsningen medført at Hammerberga måtte sprenges ned. På
østsiden ville også rundkjøring og lokalveger medført store inngrep med høye bergskjæringer og stort
arealinngrep. Ved østre rundkjøring punkteres ei løsmassekløft med kvikkleire som kan være
utfordrende å få stabilisert. Høye fyllinger på sørgående ramper vil medføre betydelig kalk/sementstabilisering. Dulumbekken som krysser i området sør for overgangsbrua, må i dette
alternativet legges i rør gjennom store deler av kryssområdet.
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Figur 12: Utklipp fra en tidlig modell som viser plassering og omfanget av kryssområdet om det skal bygges
som et fullverdig ruterkryss

Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Ved evaluering på dette punktet er det gjort vurderinger om hvorvidt alternativet er omstridt for
kommune og sektormyndigheter. En er her godt kjent med at Levanger kommune i utgangspunktet
ønsker et helkryss i Vassmarka. De negative konsekvensene i forhold til Bane NOR, landbruksbeslag,
landskapsbilde, trafikanter og naturmiljø er imidlertid vurdert å kunne gi utfordringer ved behandling
av planen hos sektormyndighetene. Det er også usikkerhet rundt Vegdirektoratets fravikvurdering
knyttet til stoppsikt og kryssavstand.
På bakgrunn av punktene over vurdert at alternativ 0 totalt sett scorer noe negativt ift.
gjennomførbarhet og risiko i planprosessen.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 11: Evaluering av alternativ 0 for kryssløsning Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et

Vurdering av alternativ 0
Anleggsperiode:
Omfattende arbeider i både Vassmarka og Grubbåsen. Arbeid nær
jernbanen i Vassmarka, da forskjæringa vil måtte gå tett inntil
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helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

banen. Store sprengningsvolum i Vassmarka. To overgangsbruer
med arbeid i høyden. Arbeid i områder med kvikkleire krever stort
fokus på faseplanlegging og rekkefølger i utførelsesfasen. I
Vassmarka blir det store fyllingsarbeider på kvikkleire for de
sørvendte rampene.
Driftsperiode:
Stort omfang av skjæringer i Vassmarka som vil kreve
inspeksjon/vedlikehold. To overgangsbruer som vil kreve
inspeksjon. Alternativet med mest sekundærveg som må driftes.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Dyreste løsning da dette er alternativet med størst omfang for alle
typer arbeider. Løsningen vil ikke redusere levetidskostnadene for
veganlegget da omfanget av objekter er størst i dette alternativet.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsperiode:
Løsningen forutsetter at E6 legges om på kommunal veg langs
Hammervatnet i anleggsperioden. Anleggsperioden vil ta lengre tid
enn for bygging av et halvkryss. Jernbanen vil bli påvirket ved
etablering av forskjæring og påhugg for Åsentunnelen.
Utsprengning av Hammerberga medfører restriksjoner på både E6trafikk og myke trafikanter. Alt. 0 og 1 medfører et stort
masseoverskudd, en transport som må ut på offentlig veg.
Halvkrysset i sør påvirker i liten grad, men medfører at eks. E6 må
legges gjennom rundkjøring ved tilkobling.
Driftsperiode:
Fleksibel løsning ift. trafikkavvikling ved stengte tunneler, men
ikke bedre enn alt. 3 som gir samme muligheter. Noe økt lengde på
ramper for vedlikehold, og omfanget av inspeksjon av
bergskjæringer øker sammenlignet med halvkryss i Vassmarka. To
overgangsbruer som krever vedlikehold.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Klimagass:
Størst tiltak av alternativene. Mye fjelluttak i Vassmarka og mye
kalksementstabilisering både i Vassmarka og på Stokkan. Mange
konstruksjoner. Store skjæringer i Vassmarka medfører behov for
økt massetransport ut av anlegget.
YM og estetikk:
Alternativet er det som påvirker ytre miljø mest negativt, ved stort
tiltak både i Vassmarka og ved Stokkan. Landskapsformer blir
sprengt ned, og vil gi en negativ konsekvens for landskapsbildet i
området. Vil påvirke Dulumbekken negativt. Nedsprengning av
Hammerberga vil føre til økt belastning (støy, rystelser,
massetransport og støv) for nærliggende bebyggelse. Mulig
forstyrrelser på fugleliv i RAMSAR-området knyttet til
sprengningsarbeider.
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Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Midlertidig:
Mer beslag ved Stokkan enn for alt. 3. Midlertidig beslag i Stokkan
er større enn for alt 1.
Permanent:
Negativt med nordvendte ramper i Hammerkrysset som vil ta mer
dyrka mark enn ved alt. 3. Dette er alternativet som vil ta mest
dyrka mark.

5.3.2

Alt. 1 – Planskilt helkryss i Vassmarka

Løsningen er tilsvarende som i alternativ 0, bortsett fra at halvkrysset sør for Åsen fjernes. Dette er
dermed et alternativ som scorer bedre på kostnader, men som ivaretar trafikken på en dårligere måte
enn alternativene med kryss både nord og sør for Åsen. Det er vurdert at alternativet er dårlig med
tanke på trafikkavvikling i driftsfasen, ettersom gamle E6 må benyttes som omkjøringsveg i flere
tilfeller enn hvis det også er et kryss sør for Åsen. I tillegg vil all trafikk fra Frosta måtte kjøre
gjennom Åsen sentrum selv om de skal sørover på E6. Det forventes av den grunn mer lekkasjetrafikk
på gamle E6 med dette alternativet, noe som gir dårligere samfunnsnytte av hovedprosjektet.
Løsningen vil imidlertid være positiv for beslag av dyrka mark ved Stokkan.
Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Det er vurdert at dette alternativet vil ha noe større risiko i planprosessen enn alternativ 0. Det scorer
imidlertid bra på at landbruksbeslaget ved Stokkan reduseres. Omfanget av tiltaket i Vassmarka er det
samme som i alternativ 0, noe som er vurdert å være utfordrende overfor en del av
sektormyndighetene.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 12: Evaluering av alternativ 1 for kryssløsning Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alternativ 1
Anleggsperiode:
Sammenlignet med alt. 0 vil det være et mindre omfang av arbeider
ved Stokkan, uten at disse er de mest risikofylte. Alternativet scorer
derfor litt bedre enn alt. 0. Nærheten til jernbanen er det samme
som i alternativ 0. Arbeid i områder med kvikkleire krever stort
fokus på faseplanlegging og rekkefølger i utførelsesfasen. I
Vassmarka blir det store fyllingsarbeider på kvikkleire da
sørvendte ramper blir liggende på kvikkleire.
Driftsperiode:
Mye likt som i alt. 0, men redusert veglengde ved Stokkan er
positivt. En overgangsbru mindre enn i alt. 0.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Ved å ikke bygge halvkrysset sør for Åsen vil kostnaden reduseres
med ca. 100 mill. Alternativet er det nest rimeligste.
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Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsperiode:
I Vassmarka er konsekvensene tilsvarende som for alt. 0. Totalt sett
scorer alt. 1 noe bedre enn alt. 0 ettersom trafikken sør for Åsen
ikke påvirkes. Denne påvirkningen vurderes imidlertid som liten,
så det er liten forskjell mellom alt. 0 og 1 på dette kriteriet.
Driftsperiode:
Kun ett helkryss vil ikke gi muligheter for å komme seg av/på E6
sør for Åsen i forbindelse med hendelser eller planlagt vedlikehold.
I dette tilfellet må hele strekningen sees på under ett, og gamle E6
må benyttes for hele strekningen ved stengte tunnelløp. Vurderes
som klart negativt.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Klimagassutslipp:
Mye fjelluttak i Vassmarka og noe kalksementstabilisering. Slipper
tiltak og konstruksjon ved Stokkan. Store skjæringer i Vassmarka
medfører betydelig massetransport.
YM og estetikk:
Etablering av et helkryss i Vassmarka vil påvirke Dulumbekken
mer negativt enn ved etablering av halvkryss. Stort inngrep i
Hammerberga og i skogområdene øst for Hammerberga. Påvirker
ikke området Stokkan/Grubbåsen, noe som vektes positivt.
Nedsprengning av Hammerberga vil føre til økt belastning (støy,
rystelser, massetransport og støv) for beboere i nærheten. Mulig
forstyrrelser på fugleliv i RAMSAR-området knyttet til
sprengningsarbeider

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Midlertidig:
Positivt for midl. beslag at kryssområdet ved Stokkan ikke bygges,
derfor mer positivt enn alt. 0.
Permanent:
Dette er alternativet som beslaglegger minst dyrka mark, i og med
at det ikke etableres et kryssområde i dagsone Stokkan.

5.3.3

Alt. 2 – Planskilt helkryss sør for Åsen

I dette alternativet kuttes krysset i Vassmarka ut i sin helhet. Det etableres i stedet et planskilt helkryss
sør for Åsen. For å få tilstrekkelig avstand mellom Åsentunnelen og kryssområdet, medfører dette at
krysset må sprenges inn i Grubbåsen. Grubbåstunnelen utgår derfor i dette alternativet, og erstattes av
en stor, åpen skjæring gjennom Grubbåsen.
Løsningen vurderes som svært dårlig med tanke på trafikkavvikling i driftssituasjonen. En slik løsning
medfører at det ikke blir mulig å komme seg av/på E6 i Vassmarka. Når Åsentunnelen må stenges, vil
man da ikke ha muligheter for å få trafikken av/på E6 nord for Åsen før på Ronglan slik vegsystemet
er i dag. Løsningen ble forkastet relativt tidlig, men det er likevel her gjort en vurdering av løsningen
opp mot prosjektmålene.
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Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Sannsynligvis en løsning som er ønsket av få. All trafikk fra Åsen må i dette alternativet kjøre til
krysset sør for Åsen for å komme ut på E6. For trafikk med nordlige reisemål vil dette trolig innebære
betydelig lekkasje til gamle E6 nordover mot Ronglan og dermed redusert oppnåelse av samfunnsnytte
på ny E6. Det regulerte næringsområdet vil ha dårlig tilknytning til E6 i dette alternativet, noe som er
viktig for Levanger kommune. Det positive med alternativet er at inngrepet i Vassmarka ville blitt
vesentlig redusert.

Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 13: Evaluering av alternativ 2 for kryssløsning Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alternativ 2
Anleggsperiode:
Mindre omfang på arbeider i Vassmarka, noe som er positivt for
sprengningsarbeider her. Unngår nærhet til jernbanen i Vassmarka,
men kommer tettere på både E6 og jernbane i Grubbåsen. Stort
omfang av sprengningsarbeider i Grubbåsen. Et helkryss i
Grubbåsen vil utløse et behov for stabiliseringsarbeider for de
nordvendte rampene.
Driftsperiode:
Vil bli en tunnel mindre å drifte, uten at drift/vedlikehold i tunneler
utgjør den store sikkerhetsrisikoen. Store bergskjæringer i
Grubbåsen som vil kreve ettersyn og vedlikehold. Kun én
overgangsbru som vil kreve inspeksjoner.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Alternativet er ikke grovkalkulert, da det var mange forhold som
gjorde at denne er vanskelig å gjennomføre. Løsningen vil
imidlertid gi sparte kostnader ved enklere tiltak i Vassmarka.
Medfører derimot vesentlig masseuttak i Grubbåsen, men som vil
redusere byggekostnad ved at man unngår å bygge
Grubbåstunnelen. Løsningen har høy kostnadsrisiko da den er har
et lavere detaljeringsnivå enn øvrige løsninger.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsperiode:
Løsningen forutsetter at E6 legges om på kommunal veg langs
Hammervatnet i anleggsperioden. Selv om man ikke skulle bygge
krysset i Vassmarka, måtte E6 legges om på gamle E6 pga.
forbelastninger og arbeid med E6 i Vassmarka. Muligens i en noe
kortere periode. Arbeidet i Grubbåsen vil medføre forstyrrelser på
E6 og jernbane ifm. sprengningsarbeider.
Driftsperiode:
Svært dårlig alternativ, da det ved stengt Åsentunnel ikke vil være
reelle omkjøringsmuligheter annet enn å benytte motsatt løp. Dette
betyr at ved enhver hendelse som medfører stengning, så må
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trafikantene vente 30-40 minutter før trafikken kan ledes over i
motsatt løp. Dette er vurdert å ikke være en akseptabel løsning.
Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Klimagassutslipp:
Løsningen krever et stort fjelluttak, tunnel, konstruksjon og
omfattende kalksementstabilisering. Stort masseoverskudd fra
skjæring i Grubbåsen medfører økt massetransport som må
transporteres ut av anlegget.
YM og estetikk:
Vesentlig mindre inngrep i Vassmarka enn i alternativene med helog halvkryss, men alternativet innebærer et tilsvarende inngrep i
Grubbåsen som i praksis vil bli sprengt helt bort. Alternativet er
negativt mtp. vilttrekk over Grubbåsen som vil bli borte. Løsningen
med helkryss i Grubbåsen vil også påvirke Vulua mer negativt enn
tunnelalternativene.

Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Midlertidig:
Krysset plasseres i Grubbåsen. Noe midl. beslag, men ikke like
stort som ved etablering av halvkryss. Løsningen ville medført
stabiliseringsarbeider for nordvendte ramper i Grubbåskrysset, noe
som ville beslaglagt arealer i midlertidig fase.
Permanent:
Helkrysset blir liggende i Grubbåsen, og vil ikke beslaglegge
vesentlig dyrka mark i permanent situasjon. Nordvendte ramper vil
imidlertid medføre at det vil bli noe mer beslag enn for alt. 1. I
Vassmarka vil det ikke bli behov for permanent beslag utover det
alle alternativene krever ved utvidelse til fire felt.

5.3.4

Alt. 3 – Planskilt halvkryss i Vassmarka og planskilt halvkryss sør for Åsen

Halvkrysset sør for Åsen er likt som i alt. 0, med halvkryss i dagsone ved Stokkan. I Vassmarka
inneholder imidlertid dette alternativet kun nordvendte ramper. På denne måten vil de to kryssene til
sammen gi gode forbindelser både mot nord og sør for trafikk til/fra Åsen sentrum og Frosta.
I Vassmarka er fylkesvegen lagt over nordre portal på Åsentunnelen. Dette er mulig fordi man i dette
alternativet ikke trenger å sprenge åpen forskjæring helt inn mot jernbanen pga. at en ikke lengre
trenger å ivareta siktkrav for akselerasjonsfelt mot sør. Ved å legge fylkesvegen over tunnelportalen
får man etablert rundkjøringer lengre sør, noe som igjen betyr at rampene vil strekke seg kortere
nordover enn for alt. 0 og 1. Løsningen innebærer at rundkjøringer og ramper i større grad kan legges
på eks. terreng slik at en begrenser omfang av kalk/sementstabilisering.
Evaluering av gjennomførbarhet og risiko i planprosessen
Prosjektet registrerer klare ønsker om helkryss i Vassmarka fra politisk hold i Levanger kommune. Det
vurderes derfor at løsningen har en risiko ved behandling av planen, selv om en vesentlig begrensning
av mulig næringsareal ved helkryss forventes å bli tillagt vekt. I forhold til sektormyndighetene antas
det at dette alternativet klart best ivaretar deres interesser. Bakgrunnen for dette er det reduserte
inngrepet i Vassmarka som gir reduserte konsekvenser for landbruk, miljø og samfunnssikkerhet (bla.
trafikkavvikling på veg/bane). Løsningen med halvkryss i Stokkan beslaglegger noe dyrka mark, noe
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som vurderes negativt. Sett i lys av opprinnelig løsning med dagsone forbi Åsen er imidlertid
løsningen svært positiv.
Måloppnåelse prosjektmål
Tabell 14: Evaluering avalternativ 3 for kryssløsning Åsen opp mot prosjektmålene

Prosjektmål
Realisere målet om en skadefri
bygge- og anlegg- og
driftsperiode, samt et
helsefremmende og rettferdig
arbeidsliv

Vurdering av alternativ 3
Anleggsperiode:
Løsningen reduserer nærføringen med jernbanen sammenlignet
med alternativene med helkryss i Vassmarka, noe som vurderes å
være positivt ift. HMS i anleggsperioden og samfunnsrisiko.
Volumet av sprengningsarbeider blir også voldsomt redusert, noe
som reduserer sannsynligheten for hendelser knyttet til sprengning.
Arbeid i områder med kvikkleire krever stort fokus på
faseplanlegging og rekkefølger i utførelsesfase.
Driftsperiode:
Mindre omfang av bergskjæringer som krever drift og vedlikehold.
Kun én overgangsbru som trenger ettersyn/inspeksjon.

Minimere bygge- og
levetidskostnadene gjennom
samhandling og digitalisering

Alternativet har den laveste anleggskostnaden av de fire
alternativene, og scorer best på dette målet.

Minimere ulemper for alle
trafikantgrupper i anleggs- og
driftsperioden

Anleggsperiode:
Løsningen forutsetter at E6 legges om på kommunal veg langs
Hammervatnet i anleggsperioden. Påvirkningen på eks. E6 i
Vassmarka er vesentlig mindre enn om man skulle bygge et
helkryss da arbeidene vil ta kortere tid, en unngår stans i trafikken
ved gjennomføring av en rekke sprengninger samt ulemper ved at
min. 500.000 fm3 (ca. 100.000 lastebillass) må transporteres bort
på offentlig vegnett. Alternativet vil ikke påvirke jernbanen. Ved
Stokkan er konsekvensene like som for alt. 0 og 1.
Driftsperiode:
Løsningen gir en fleksibel trafikkavvikling ved stengt Åsentunnel,
tilsvarende som for alt. 0. Én overgangsbru som krever
vedlikehold. Reduserte veglengder for generelt vedlikehold.

Minimere klimagassutslipp og
øvrige belastninger på ytre
miljø. (estetikk og alle YM)

Klimagass:
Enkle konstruksjoner og minst fjelluttak og kalksementstabilisering. Massoverskudd fra Grubbåstunnelen brukes i veglinja
og på sidearealer for oppdyrking av nye landbruksområder.
Betydelig redusert transportbehov.
YM og estetikk:
Naturinngrepet reduseres vesentlig sammenlignet med
helkryssløsninger da disse er mer plasskrevende. Dulumbekken vil
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bli påvirket, men ikke vesentlig mer enn med kun E6 gjennom
området og mindre enn helkryssløsning. Betydelig redusert
sprengningsomfang med følger for støy, rystelser og muligens også
forstyrrelser på fugleliv i RAMSAR-området.
Minimere midlertidig og
permanent jordbruksbeslag.

Midlertidig:
Bedre enn helkryss i Vassmarka, men forskjellen er ikke veldig
stor.
Permanent:
Mye av arealene som beslaglegges midlertidig ved Stokkan
reetableres som landbruksjord etter at anlegget ferdigstilles. Det
beslaglegger imidlertid mer enn om det kun hadde etablert helkryss
i Vassmarka.

5.3.5

Evaluering og konklusjon

Reguleringsrisiko:
Det er vurdert at alternativ 3 med to planskilte halvkryss totalt sett er det som vil gi minst
reguleringsrisiko. Dette er en faktor som består av risiko både overfor kommune, sektormyndigheter,
Vegdirektoratet og Bane NOR. Selv om alternativ 0 er vurdert å ha minst risiko overfor kommunen,
scorer det dårlig overfor de andre myndighetene. Bakgrunnen for dette er de utfordringene et helkryss
vil gi i forhold til landbruksbeslag, landskapsbilde, ytre miljø, konsekvenser for Nordlandsbanen i
anleggsperioden og usikkerhet omkring fravik i Vegdirektoratet.

Måloppnåelse:
Alternativ 3 scorer best på stort sett alle prosjektmålene som Nye Veier har satt for prosjektet. Mye av
årsaken til dette er at tiltaket i Vassmarka vil gi et mindre fotavtrykk og dermed redusere de negative
konsekvensene for alle verdier i dette området. Alternativet scorer imidlertid negativt på kriteriet
landbruksbeslag. Årsaken til dette ligger i kryssområdet ved Stokkan. Det er imidlertid viktig å se
plasseringen av dette kryssområdet i sammenheng med linjevalg lengre sør.
Alternativ 1 med kun helkryss i Vassmarka scorer nest best av alternativene. Bakgrunnen for at dette
kommer relativt høyt opp, er på grunn av det reduserte beslaget av dyrka mark ved Stokkan.
Løsningen er ikke spesielt god med tanke på trafikkavvikling i permanent situasjon.
Alternativ 2 med helkryss sør for Åsen er ikke et anbefalt alternativ. Trafikkavvikling ved stengt
Åsentunnel vil ikke være gjennomførbar uten at det tilrettelegges for av- og påkjøring i Vassmarka.
Alternativ 0 scorer dårligst på Nye Veiers prosjektmål. Det er spesielt på jordbruksbeslag, ytre miljø
og kostnader alternativet scorer dårlig. Det er det dyreste alternativet, og samtidig det som vil gi størst
negative konsekvenser på naturmiljø og landbruk. Løsningen er imidlertid den som vil gi størst
robusthet for det framtidige næringområdet.

Konklusjon:
Gjennomført evaluering viser at alternativ 3 oppfyller prosjektmålene best. Det ligger en viss
reguleringsrisiko i dette alternativet, i og med at politikerne i Levanger ønsker et helkryss i
Vassmarka. Tiltakshaver mener imidlertid at halvkryss i Vassmarka løser målsettingene ved prosjektet
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og sikrer samfunnsnytten ved å unngå særlig lekkasje til lokalt vegnett. Løsningen gir god adkomst til
næringsområdet for en rekke næringsvirksomheter, men ikke alle. En ser ikke samfunnsnytte knyttet
til et helkryss som kan forsvare de negative konsekvensene som en slik løsning vil innebære, spesielt
på landbruk, miljø, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet. En løsning med halvkryss vil legge til rette
for god stedsutvikling av Åsen sentrum, selv om fleksibiliteten for næringsarealet i Åsen vil være noe
mindre enn ved etablering av et helkryss. Halvkrysset gir på den annen side større tilgjengelige arealer
for næringsutvikling, noe som er positivt.
Løsningen med halvkryss gjør at storparten av Hammerberga kan bestå. Dette vil gi en god og naturlig
skjerming mellom kryssområdet/næringsområde og bebyggelsen på nordsida, Kryssområdet vil også
framstå som mindre ruvende i landskapet slik sekundærvegene er planlagt.
På bakgrunn av dette legges alternativ 3 til grunn for reguleringsplanen.
Tabell 15: Oppsummering av gjennomført evaluering av kryssløsninger i Åsen

Oppsummering
evaluering

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3

Kryssplasseringer Åsen

Helkryss i Vassmarka,
halvkryss sør for Åsen

Helkryss i Vassmarka

Tilsvarende løsning som i
Kun ett kryss på Åsen, og
planprogram, men med
at dette plasseres i
Åsen sør-krysset flyttet
Vassmarka
til Dagsone Stokkan

Resultat vurdering offentlige
myndigheter, miljø og estetikk

Realisere målet om en skadefri byggeog anlegg- 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. (estetikk
og alle YM)
Minimere midlertidig og permanent
jordbruksbeslag.
Totalt prestasjonsmål

Ikke noe kryss i
Vassmarka, kun ett
helkryss sør for Åsen.
Dette plasseres i
Grubbåsen

Halvkryss i Vassmarka og
halvkryss i Åsen
Halvkryss med
nordvendte ramper i
Vassmarka, halvkryss
med sørvendte ramper
sør for Åsen (Dagsone
Stokkan)

Resultat total evaluering Resultat total evaluering Resultat total evaluering Resultat total evaluering
-0,05

Resultat vurdering prestasjonsmål

Helkryss sør for Åsen

-0,2

-1,3

0,1

Resultat total evaluering Resultat total evaluering Resultat total evaluering Resultat total evaluering

-0,75

0,00

0,50

1,00

-1,10

0,65

-0,50

0,90

-0,75

-0,75

-0,75

1,00

-1,50

-0,50

-0,75

0,75

-1,50

0,40

0,30

-1,00

-1,08

0,06

-0,20

0,72

