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Sammendrag og konklusjon

Lokalisering av næringsområdet i Vassmarka er delvis i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging. Området vil ligge 1,8 – 2 km unna boligområdene i Åsen sentrum, og det vil
være mulig å kunne gå og sykle til jobben. De ulike næringene som lokaliseres i Vassmarka vil
imidlertid være avhengig av biltransport til/fra for å frakte ulike varer og tjenester inn og ut på
markedet.
Ny E6 vil sikre raskere transport av varer og tjenester mellom Innherred og Trondheimsregionen og vil
dermed bidra til å sikre verdiskapning i Innherredsregionen. En satsing på det transeuropeiske
transportnettverket (TEN-T vegnettet) som korridor gir god transportsikkerhet- og framkommelighet,
god flyt av varer- og tjenester og gir næringslivet i området konkurransekraft. Det er naturlig å satse på
bolig- og næringsområder langs disse transportkorridorene.
Åsen vil kunne bli et bærekraftig tettsted (knutepunkt for handel og kollektivtrafikk) der det kan
legges til rette for verdiskaping i sentrum, dersom arealkrevende næringsvirksomheter flyttes fra Åsen
til Vassmarka.
Næringsområdet i Vassmarka beslaglegger ikke dyrkamark, og dette er positivt mht. nasjonal
jordvernstrategi og kommunedelplan for næring. Iht. kommunedelplan (næring) skal Vassmarka
prioriteres som ett av flere tilrettelagte næringsområder. Samtidig legger planprogrammet for
«Rullering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel» opp til at Åsen sentrum skal kunne utvikles
som boligområde.
Det er nødvendig å forbedre områdestabiliteten og legge om Dulumbekken for å kunne realisere et
næringsområde i Vassmarka. Tiltakene i Dulumbekken vil påvirke utformingen av næringsområdet, og
de stabilitetsmessige tiltakene vil legge føringer for både utforming av, og når evt. næringsområdet
kan tas i bruk.
Type næring og tidspunkt for realisering av området vil kunne legge føringer for endelig inndeling av
områder internt i næringsområdet og utforming av vegsystemet. Illustrasjoner i denne rapporten er kun
en mulighetsstudie som viser hvordan området kan utnyttes og for å dokumentere gjennomførbarhet.
I reguleringsplanen for ny E6 er det lagt inn ca. 92,6 daa næringsareal ved E6 i Vassmarka.
I planbestemmelsene for E6 Kvithammar – Åsen - detaljregulering Levanger kommune er det lagt inn
rekkefølgekrav for etablering av næringsområdet. Bestemmelsene stiller også krav til type virksomhet,
utforming- og utnyttelse av området.
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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
Høghåmmårtunnelen i Levanger kommune.
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 på strekingen fra Kvithammar til Åsen bli
nedklassifisert til fylkesveg.
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Innledning

Ved utvikling av næringsområder er det naturlig å vurdere de ulike områders behov, og om de har de
riktige areal- og transportegenskapene til virksomhetens behov. Samtidig skal samfunnet oppnå
effektiv arealbruk, god tilgjengelighet, styrket grunnlag for miljøvennlig transport og by/tettstedsutvikling.
I denne rapporten er det gjennomført en behovsvurdering for næringsområdet «Vassmarka» i
tilknytning til Åsen sentrum. Dette næringsområdet er en del av reguleringsplan for ny E6 mellom
Kvithammar og Åsen (detaljregulering for Levanger). Behovsvurderingen tar bl.a. utgangspunkt i
nasjonale, regionale og lokale planer for samferdsel og næringsutvikling.
Rapporten omtaler også behovet for stabiliseringstiltak i Vassmarka-området, hvordan dette påvirker
størrelsen/utformingen av næringsområdet og gir føringer for videre planlegging.
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Statlige- og regionale føringer og retningslinjer for næringsområder

Ved arealplanlegging er det flere statlige- og regionale føringer og retningslinjer som påvirker
plassering, valg og utforming av ulike områder. I dette kapitlet er det vurdert ulike planer og strategier
som legger føringer for lokalisering av næringsområder.

4.1

Nasjonale planer og føringer

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) [1]:
«Arealbruk og transportsystem skal fremme effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv
trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, og legge til rette
for verdiskaping og næringsutvikling. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av
kompakte byer og tettsteder og redusere transportbehovet.»
Det er fokus på å planlegge mht. klima- og miljøvennlige transportformer.
Nasjonal transportplan 2018-2029 [2]:
Det overordnede og langsiktige målet i Nasjonal transportplan er «et transportsystem som er sikkert,
fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet». Planen legger til rette for
utbygging både av nasjonale transportkorridorer og veg- og jernbanenettet generelt for å redusere
reiseavstander og styrke trafikksikkerhet. Samtidig skal det utvikles mer attraktiv kollektivtransport og
infrastruktur for gående og syklende.
Norge har forpliktet seg til retningslinjene for det europeiske hovedvegnettet gjennom EØS-avtalen.
Det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) skal bidra til effektiv flyt av varer og tjenester og
sikre næringslivet konkurransekraft.
Nasjonal jordvernstrategi (2018) [3]:
Stortinget vedtok i 2015 en nasjonal jordvernstrategi med mål om at omdisponeringen av
landbruksjord i Norge skal reduseres til maksimalt 4 000 dekar/år innen 2020. Oppdatert nasjonal
jordvernstrategi ble vedtatt i Stortinget parallelt med statsbudsjettet, i desember 2018.
Vannforskriften (Forskrift om rammer for vannforvaltningen (2006)):
Forholdet til vannforskriften er vurdert i KU for naturmangfold (R2-YM-01) [4].

4.2

Regionale planer og føringer

Trøndelagsplanen 2019 – 2030 (2018) [5]:
Felles fylkesplan Trøndelagsplan 2019 – 2030 ble vedtatt i fylkestinget i Trøndelag 12. desember
2018.
Trøndelagsplanen 2019 – 2030 gir overordnede mål og strategiske retningslinjer mot 2030 på sentrale
samfunnsområder. Tilrettelagt samferdsel og infrastruktur er en forutsetning for at Trøndelagsplanens
visjoner for 2030 skal kunne realiseres. Arealer og arealbruk er sentralt for retningsmål innen alle
temaområdene; bolyst og livskvalitet, kompetanse, verdiskaping, naturressurser, regionale
tyngdepunkt og kommunikasjoner. Flere av samfunnsmålene vil ha stor betydning for Regional plan
for arealbruk, som skal vedtas i april 2021. Målene er framhevet i vedtatt planprogram under de
relevante temaområdene.
Basert på hovedstrategien er det utarbeidet delstrategier for veg, gods, sjø, trafikksikkerhet og
mobilitet som til sammen utgjør fylkets samferdselsstrategi. Den samlede strategien gjelder innsatsen
på fylkesvegene i Trøndelag og sees i sammenheng med de transportpolitiske nasjonale målene i NTP.
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Hovedmål i delstrategi veg [6]:
«Fylkesvegnettet skal bidra til en samlet infrastruktur som ivaretar trafikksikkerhet, framkommelighet,
miljø og balansert regional utvikling. Dette vil bidra til at regionen på bærekraftig vis, er attraktiv for
bosetting, etablering og utvikling av næringsvirksomhet og et senter innenfor forskning og
utdannelse».
Hovedmål i delstrategi gods [7]:
«Målet om balansert utvikling forutsetter blant annet et vegnett som legger til rette for
konkurransekraftig næringsliv nær råstoffene. Samtidig med dette må det skje et målrettet arbeid slik
at transport på sjø og bane blir gode og reelle alternativer.»
Tilrettelagt samferdsel og infrastruktur er en forutsetning for at Trøndelagsplanens visjoner for 2030
skal kunne realiseres. Delstrategi gods skal bidra til å nå målene angående ” balansert utvikling i
Trøndelag” og ”livskraftige distrikter”.

4.3

Lokale planer og føringer

Innherredsbyen [8]:
Innherredsbyen er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for Innherred. Kommunene
som omfattes av arbeidet er Levanger, Verdal, Steinkjer, Snåsa, Inderøy og Frosta. Initiativet til
arbeidet ble tatt av Nord-Trøndelag fylkeskommune i 2017. Prosjektplan for Innherredsbyen ble
vedtatt 19. oktober 2019. Hovedmålet med samarbeidet er at kommunene på Innherred skal stå
sammen for å bidra til en konkurransedyktig, attraktiv og bærekraftig bo- og arbeidsmarkedsregion.
Bedre samordning av areal- og transportutvikling i regionen skal knytte Innherredskommunene tettere
sammen med hverandre og med resten av Trøndelag. Intensjonene i statlige byvekstavtaler for
storbyene er interessante som referanser for arbeidet, men Innherredsby-arbeidet vil ha en bredere
inngang til temaet og tilpasses småbyskalaen.
Kommunedelplan næring, Levanger- og Verdal kommune 2017 – 2020 [9]:
I kommunedelplan næring (felles for Levanger kommune og Verdal kommune, vedtatt 21.06.2017)
angis områder som skal prioriteres som kommunalt tilrettelagte industriområder. Næringsplanen har
ulike delmål. Delmål 2 gjelder lokalisering og tilrettelegging for næringsarealer og er formulert slik:
God tilgang til ledig næringsareal og nødvendig infrastruktur for innovasjon og
næringsutvikling.
Strategier for å nå delmålet:
Tilgang på næringsareal og arealplanlegging for næringslivet skal prioriteres.
Kommunene skal alltid etterstrebe å være i forkant av de behovene næringslivet har.
Rinnleiret, Ørin, Vassmarka og Fiborgtangen skal prioriteres som kommunalt tilrettelagte
industriområder. Kommunene skal være en aktiv støttespiller for tilrettelegging av
næringsareal i by og bygd.
Planen legger også opp til at kommunene skal legge til rette for en økning av sin relative andel av
nasjonal matproduksjon med en årlig vekst på minimum 1,5 %.
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Reguleringsplan for Vassmarka – Åsen næringspark:
Opprinnelig plan for Vassmarka – Åsen næringspark (PlanID L2008004) ble vedtatt i Levanger
kommunestyre i 2010 (se figur 1). En saksbehandlingsfeil gjorde imidlertid at planvedtaket ble
opphevet i 2017.
Opprinnelig planområde var på ca. 680 daa der 250 daa ble regulert til det kombinerte formålet
«kontor/industri». 86 daa av dette arealet var planlagt på nordsiden av Nordlandsbanen og 164 daa var
planlagt på sørsiden.
I kommuneplanens arealdel er området der det foreligger en vedtatt reguleringsplan vist med grå
skravur og planID. Dette gjelder også Vassmarka-Åsen næringspark. I Levanger kommune sitt
planprogram (behandlet i Formannskapet 06.02.2019) for «Rullering kommuneplanens samfunnsdel
og arealdel» er det angitt et behov for utvikling av nye områder til bl.a. boligformål,
fritidseiendommer og næringsarealer. Samferdselsanlegg og annen infrastruktur må tilpasses dette.
Tettstedet Åsen er pekt på som et av de områdene der det skal tilrettelegges for mer utbygging
(boligformål).

Figur 1: Reguleringsplan for Vassmarka-Åsen næringspark vedtatt 2010. Opphevet av fylkesmannen i 2017
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Behovsvurdering

For å lokalisere næringsvirksomheter er det aktuelt å vurdere aktuelle områder med utgangspunkt i en
tilgjengelighetsprofil. For å gjøre denne vurderingen kan man ta utgangspunkt i å
lokalisere virksomheter mht. deres transportskapende egenskaper, denne metoden kalles «ABCprinsippet for arbeidsplasslokalisering» [10] [11]. Målsettingen med metoden er at lokalisering av
næringsvirksomheter skal gi mindre bilbruk, sikre tilgjengelighet av næringsvirksomheter og et bedre
tettstedsmiljø.

5.1

Lokalisering av næringsområdet og type virksomhet

Ved bruk av ABC-prinsippet opereres med tre typer områder (se figur 2):
A – områder:
Et knutepunkt i kollektivtrafikken på regionalt nivå. Kravet mht. avstand til knutepunktet skal ikke
være mer enn 800 m i luftlinje eller 15 min reisetid med tog eller trikk og området skal ha dårlig
biltilgjengelighet [10]. Det er strenge parkeringsrestriksjoner i området.
Området er egnet for privat- og offentlig kontorvirksomhet og publikumsretta kontorvirksomhet.
B-områder:
Knutepunkt i kollektivtrafikken på bynivå. Slik som for A-områder skal ikke avstanden til
knutepunktet være mer enn 800 m luftlinje eller 15 min reisetid.
Maks avstand til hovedveg er 500 m langs veg og nærheten til avkjøring av hovedveg er 2 500 m langs
veg. Området har et begrenset parkeringstilbud. Maks 1 langtidsplass pr. 2,5 arbeidsplass. Det er
ønskelig at andelen bilbrukere på arbeidsreiser skal være mindre enn 35 %.
Området er egnet for bilavhengig kontorvirksomhet, kontorer for bedriftsservice, intensiv industri og
sosial servicevirksomhet.
C-områder:
Kollektivdekningen skal være dårlig. Maks avstand til hovedveg er 500 m langs veg og nærheten til
avkjøring av hovedveg er 2 500 m langs veg. Området har ingen restriksjoner på parkeringstilbudet.
Områdene er egnet for arealkrevende industri, jordbruksvirksomhet og mineralutvinning.

Figur 2: ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering. Kilde: Trondheim kommune og Cityplan.
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5.2

Vurdering av Åsen og Vassmarka med utgangspunkt i ABC-prinsippet

Åsen:
I Levanger kommune sin behovsanalyse for næringsareal [12] beskrives næringsområder i Åsen som
følger:
«Åsen har historisk vært et sterkt industricluster i sørdelen av kommunen. Det er i dag ikke
tilgjengelig næringsareal i Åsen for etableringer med behov for å vokse på sikt. En rekke
bedrifter ønsker å ligge tett på E6 i Åsen. Med ny E6 kommer Trondheim tettere på Åsen, og
på sikt vil bedrifter som flytter ut av Trondheim kunne se Åsen som en naturlig etablering på
nordsida av Trondheim. Administrasjonen har gjort en vurdering av næringsområder i Åsen.
Et hovedgrep er å beholde detaljhandel i Åsen sentrum der det allerede er handel og boliger.
Det har kommet tydelige signaler på at hvis man åpner for detaljhandel i Vassmarka vil all
handel i Åsen flyttes dit i løpet av kort tid. Det er områder mellom skolen og
jernbanestasjonen som kan utnyttes bedre til handel enn det gjøres i dag. I Vassmarka ser
man for seg plasskrevende handel og industri/kontor som reguleringsformål. Det er ikke
tilgjengelig næringsareal av en såpass størrelse med dette reguleringsformålet i Åsen i dag.»
I Åsen sentrum finnes det i dag bl.a. en Coop Extra-butikk, hovedkontoret til Åsen sparebank, Åsen
innkjøpslag, Åsen servicesenter (bilverksted), Åsen vev, Åsen legekontor, Åsenvøgga, Hovdal VVS,
Frosta og Åsen veterinærkontor, Brødrene Torkildsen orgelbyggeri og Wennevold brukt og antikk.
Det er kort veg fra det største boligfeltet «Fossingtrøa» og ned til sentrumsområdet der også Åsen
stasjon ligger. Åsen stasjon har ca. 1 avgang i timen til/fra Trondheim og Steinkjer. Åsen stasjon
fungerer også som et mindre regionalt knutepunkt for søndre del av Levanger kommune og Frosta
kommune. Det er god biltilgjengelighet i området og ingen parkeringsrestriksjoner.
Med bakgrunn i ABC-prinsippet kan Åsen sentrum derfor vurderes som et A-B område. Det er
imidlertid et stor potensial for å utvikle dette området til et rent A-område med
kontor/forretningsvirksomhet og evt. innføre visse parkeringsrestriksjoner i sentrumsområdet. De mest
arealkrevende næringsbedriftene kan med fordel flyttes til et nærliggende C-område.
Vassmarka:
Området vest for E6 i Vassmarka er allerede tatt i bruk
som næringsområde (se figur 3). Området lengst i nord har
vært benyttet som campingplass og området lengst i sør
har vært benyttet av entreprenører for lagring av maskiner
og utstyr. Hele dette arealet er i dag avsatt til LNFR
(Kommuneplanens arealdel for Levanger kommune).

Figur 3: Område vest for E6 benyttes til næring.
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Både det planlagte næringsområdet på østsiden av ny E6 i Vassmarka og eksisterende område vest for
E6 vil kobles mot ny E6 i et halvkryss med nordvendte ramper. Næringsområdet vil i hovedsak
orientere seg mot Åsen og Frosta og nordover til Levanger og Verdal. Tilgjengeligheten sørover (mot
Stjørdal) er sikret gjennom Grubbåskrysset sør for Åsen sentrum. Halvkrysset i Vassmarka har ingen
kollektivdekning, men avstanden til kollektiv-knutepunktet i Åsen (Åsen stasjon) er kort. Dagens
gang- og sykkelveg nord for Åsen sentrum planlegges helt fram til næringsområdet. Avstand fra
næringsområdet til hovedveg er under 500 m langs veg og nærheten til avkjøring fra hovedveg er
under 2 500 m langs veg. Det planlagte næringsområdet vil sannsynligvis ikke ha restriksjoner på
parkeringstilbudet.
Vassmarka ligger i overgangen mellom B- og C-område og kan være et gunstig område for
kontorvirksomhet, industri, sosial servicevirksomhet, jordbruksvirksomhet og mineralutvinning. I
framtida vil det være realistisk å vurdere flytting av enkelte arealkrevende virksomheter i disse
kategoriene fra Åsen sentrum og til Vassmarka. Dette kan bidra til å styrke sentrumsområdet for
boligutvikling, knutepunkt for handel og et knutepunkt for kollektivtrafikken. Denne utviklingen er
illustrert i figur 4.

Figur 4: Mulig framtidig utvikling av bolig- og næringsområder i Åsen og Vassmarka med utgangspunkt i ABC-prinsippet.

Side 14 av 22
Rapport nr.

E6 Kvithammar – Åsen: Detaljregulering Levanger kommune.

R2-PLAN-09

5.3

Vurdering av behov og lokalisering mht. nasjonale- og regionale planer og føringer

Åsen vil kunne styrkes som et bærekraftig tettsted (knutepunkt for handel og kollektivtrafikk) og
legger til rette for verdiskaping i sentrum, dersom næringsvirksomheter flyttes fra Åsen til Vassmarka
[1]. Lokalisering av næringsområdet i Vassmarka er delvis i tråd med samordnet areal- og
transportplanlegging. Området vil ligge 1,8 – 2 km unna boligområdene i Åsen sentrum, og det vil
være mulig å kunne gå- og sykle til jobben. De ulike næringene som lokaliseres i Vassmarka vil
imidlertid være avhengig av biltransport til/fra for å få ulike varer/tjenester på «markedet».
Ny E6 vil sikre raskere transport av varer og tjenester i Innherred-området og vil dermed sikre
verdiskapning i denne regionen [8]. En satsing på TEN-T vegnettet som korridor gir god
transportsikkerhet- og framkommelighet og god flyt av varer- og tjenester. Dette gir næringslivet i
området konkurransekraft [2]. Det er naturlig å satse på bolig og næringsområder langs disse
transportkorridorene (se figur 4).
Næringsområdet i Vassmarka beslaglegger ikke dyrkamark, og dette er positivt mht. nasjonal
jordvernstrategi [3] og kommunedelplan for næring [9]. Iht. kommunedelplan for næring skal
Vassmarka prioriteres som ett av flere tilrettelagte industriområder. Samtidig legger planprogram for
«Rullering kommuneplanens samfunnsdel og arealdel» opp til at Åsen sentrum utvikles som
boligområde.
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6

Teknisk gjennomførbarhet

6.1

Geoteknikk

Grunnundersøkelser (sonderinger) viser at grunnen i området består av et 1-2 meters tykt tørrskorpelag
over lavsensitiv leire til 4-5 meter dybde. Under ligger det kvikkleire/sprøbruddmateriale ned til
berg. Dybden til berg er generelt 30-35 m, men stedvis opp mot 42 m (nord for Dulumbekken).
Dybden til berg er grunnere mot sør og nord, og økende dybde mot Hammervatnet. Mellom 8 og 15
meter under dagens terreng ligger et 3-4 m tykt kvikkleirelag med høyt vanninnhold (>40 %) og
høyere styrke [13].
Med bakgrunn i de undersøkelsene som er gjort utredes 4 soner som kvikkleiresoner (se figur 5). I
tillegg er det kvikkleire i så godt som i hele området mellom høydedragene i sør og nord.

Figur 5: De fire skraverte sonene utredes som kvikkleiresoner.
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Figur 6: Forbelastningsmasse (mellomfase).

Bygging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen gjør det nødvendig å gjennomføre stabilitetstiltak i
Vassmarka. Forbelastningen vist i figur 6 vil ikke bare bidra til å stabilisere ny E6, men vil stabilisere
hele området i Vassmarka. Forbelastningen påskynder framtidige setninger, og gjør arealet mer
anvendelig til næringsformål. Dersom massene får ligge lenge nok, vil forbelastningen også fungere
som grunnforsterkning.
Området nord for Dulumbekken bør få ligge i fred fordi en viktig naturtype må hensyntas.
Hensikten med stabilitetsberegningene er å finne en fyllingsgeometri som gir maksimal
fyllingsmengde forutsatt at stabiliteten i alle profiler tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet.
Stabilitetsberegningene for den planlagt fyllingen er utført i flere kritiske profiler for oppfyllingen av
området. Fyllingsnivået i forbelastningen er det maksimale som kan aksepteres stabilitetsmessig. Det
forutsettes også at Dulumbekken heves for å oppnå tilstrekkelig områdestabilitet. Med bakgrunn i
stabilitetsberegningene viser figur 6 midlertidig fyllingsgeometri for forbelastningen.
For næringsområdet øst for E6 er det aktuelt med en forbelastning og en avlastning, før områdene kan
tas i bruk. For området vest for E6 er det aktuelt med bare forbelastning. I figur 7 er det vist en mulig
fyllingsgeometri for Vassmarka næringsområde (etter avlastning).
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Figur 7: Tre kritiske nivåer/profiler for fylling i Vassmarka, etter avlastning.

Det er viktig med en trinnvis oppbygging i anleggsfasen og kontroll av poretrykkssituasjonen under
oppfylling. Konsolideringen i foten av skråningen vil gå litt raskere enn midt under fyllingen.
Konsolideringen kan fremskyndes ved å etablere vertikaldren i et belte i randsonen på fyllingen.
Det forventes betydelige setninger pga. den store fyllingsmektigheten. Resultatene viser
setningsstørrelser opptil 2 m for Vassmarka næringsområde. Det forventes at 80 % av primærsetningene vil være unnagjort etter ca. 40-50 år. Dersom det ønskes en raskere setningsutvikling
innenfor området, evt. innenfor en del av området, må det gjøres tiltak. Det mest aktuelle tiltaket er å
installere vertikaldren. Dersom drenene settes tett nok, vil dette fremskynde setningsforløpet betydelig.
Kalk-sementstabilisering kan også benyttes for å redusere setningene, men det er dybdebegrensning på
ca. 25 m. Dette tiltaket bør utføres før forbelastningen, da vil effekten være god både med hensyn til
stabilitet og setninger. Kombinasjonen av vertikaldren og kalk-sementstabilisering vil være mulig å
benytte etter oppfylling for mindre områder. Det medfører imidlertid ekstra kostnader for stabilisering
og vertikaldrenering etterpå siden det må gjennomføres en god del masseflytting i forkant av
arbeidene.
For øvre platå er det begrenset dybde til berg. Her vil en avlastning etter ca. 5 år gi akseptable
restsetninger for lette bygg eller oppstillingsplass for kjøretøy. For nedre og midtre nivå vil
forbelastningen ligge i 20‐30 år, avhengig av hva som er planlagt bruk av området. Bygg kan da pelefundamenteres. Det tas hensyn til setningsdifferanse mellom omkringliggende terreng og byggene.
Forbelastningen er en mellomfase etterfulgt av videre detaljering og tilpasning for endelig
næringsområde.
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For næringsområdet vest for E6 vil mange av de samme utfordringene med setninger være gjeldende
som for det østre området. Fyllingshøyden er imidlertid mindre, og dermed vil også setningsstørrelsen
være mindre. Dybden til berg er stor, slik at setninger vil ta lang tid uten tiltak i form av vertikal
drenering eller kalk-sementstabilisering.

6.2

Dulumbekken

Det ligger ikke til rette for tilstrekkelig brannvann og håndtering av spillvann slik det er i dag. Det
foreligger kommunale planer som bør tilpasses denne utbyggingen.
Dulumbekken vil i framtida fungere som hovedflomveg for E6 i Vassmarka. Det er imidlertid
nødvendig å legge om Dulumbekken for å oppnå bedre områdestabilitet. Dette tiltaket er nødvendig
uavhengig av næringsområdet, men må sees i sammenheng med forbelastningen i næringsområdet
[13] [14].
I dag er det registrert ørret i Dulumbekken, og ny utforming skal tilrettelegge for at fisken fremdeles
kan ferdes her. Det er sett på behov for terskler i områder der ny bekk ligger med stort lengdefall. Med
tilpasset utforming av geometri på bekkeløp samt slakt lengdefall er det beregnet at terskler ikke er
nødvendig. Ny utforming av Dulumbekken vil være V-formet og bekken skal fortsatt meandrere. Dette
for å sikre tilstrekkelig gode forhold i fiskens gytetid. Både stikkrenne under ny E6 og nytt bekkeløp i
Dulumbekken legges så flatt som mulig for å oppnå slike forhold. Forslag til ny geometrisk utforming
er vist i figur 8. Dette er planlagt med bakgrunn i antatt opptredende vannføring i fiskens gyteperiode.
Figuren viser også et 10 m bredt belte med revegetering langs bekken.
Det er vurdert å la bekkeløpet ligge langs vegen til Dullumgrenda for derved å kunne øke
utstrekningen av næringsområdet. Slik løsning innebærer betydelige geotekniske utfordringer og gir en
dårligere meandrering av bekken. En har derfor valgt å la bekken i størst mulig grad følge sin
opprinnelige trasé.
For næringsområdet vil Dulumbekken fungere som resipient for overflatevannet. Fangdam etableres
permanent som et rensetiltak for oppsamling av partikkelavrenning fra oppfyllingsmasser i
næringsområdet (se Figur 8). Rent vann som ikke berører næringsområdet føres forbi via
avskjæringsgrøft og ledes inn i omlagt bekk og videre gjennom ny stikkrenne under E6.

Side 19 av 22
Rapport nr.

E6 Kvithammar – Åsen: Detaljregulering Levanger kommune.

R2-PLAN-09

Figur 8: Dulumbekken med fangdam, ny E6 og næringsområdet.

6.3

Gjennomførbarhet, tidshorisont og utforming

Det er nødvendig å gjøre noe med områdestabiliteten og med Dulumbekken for å kunne realisere et
næringsområde i Vassmarka, jf. kap 6.1 og 6.2. Tiltakene i Dulumbekken vil påvirke utformingen av
nivå 1 i næringsområdet (se figur 7) og de stabilitetsmessige tiltakene vil legge føringer for både
utforming av, og når evt. næringsområdet kan tas i bruk.
På østsiden av E6 vil den øverste delen av næringsområdet (nivå 3) kunne tas i bruk etter at
forbelastningen har stått i ca. 5 år. Da vil området kunne brukes til lette bygg og evt. lagring av
kjøretøy.
Uten andre tiltak enn forbelastningen vil resten av området (nivå 1 og 2) være klart til å tas i bruk etter
40 – 50 år. Med forbelastning med vertikaldrenering vil nivå 1 og 2 kunne tas i bruk etter 0-10 år etter
at vegen er ferdig. Kalksementstabilisering på deler av området kan bidra til at setninger reduseres,
men det er dybdebegrensning på ca. 25 m noe som begrenser effekten. Dermed er både tid- og
kostnader faktorer som påvirker når området er klart for bygging.
For næringsområdet vest for E6 vil mange av de samme utfordringene med setninger være gjeldende
som for det østre området. Fyllingshøyden er imidlertid mindre, og dermed vil også setningsstørrelsen
være mindre. Ved kalk-sementstabilisering (for det dybdeintervallet som stabiliseres) vil mesteparten
av setningene være over i løpet av 1-3 år, avhengig av hvor mye det stabiliseres. For dybdeintervallet
under kalk-sementstabiliseringen er tidsperspektivet lengre, men siden dette er mer begrenset vil 5-15
år være aktuelt.
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Mulig utforming av næringsområdet

Alle illustrasjoner som er vist av næringsområdet i denne rapporten er kun veiledende og viser
hvordan området evt. kan utnyttes i fremtiden. Type næring og tidspunkt for realisering vil legge
føringer for inndeling av næringsområdet og internt vegsystem.
I reguleringsplanen for ny E6 (se figur 9) er det lagt inn ca. 92,6 daa næringsareal ved E6 i Vassmarka.
Pga. høydeforskjeller innenfor områdene og behov for interne veger kan imidlertid ikke hele arealet
utnyttes til næringsbebyggelse (se figur 10).

Figur 9: Utsnitt av reguleringsplan for ny E6 i Vassmarka.

Næringsområdet beslaglegger ikke dyrka mark. Dulumbekken vil fungere som hovedflomveg for E6
og må flyttes for å bedre områdestabiliteten. Dulumbekken vil ivaretas som bekk for ørret og utformes
med de kvaliteter som er nødvendig for å sikre gode forhold i fiskens gytetid. Det er flere
kvikkleiresoner i Vassmarka som stiller krav til områdestabilisering øst og vest for E6. Utvikling av
næringsområdet må la vente på seg, da området må ligge i ro, “sette seg”, av hensyn til
vektbelastningen fra de tilførte steinmassene. Dette innebærer at reguleringsplanen vil ha to faser.
Den ene fasen er en mellomfase som omhandler forbelastning av Vassmarka (se fig. 6). Fase to er
utvikling av næringsområde som reguleringsplanen ivaretar gjennom formålsendring. Figur 10 og
figur 11 viser en mulig skisse på utvikling av området der rammer i reguleringsplanen (volum med
høyder, flater og adkomst til delfeltene) synliggjøres.
ABC-prinsippet for arbeidsplasslokalisering (kap. 5.1) viser at næringsområdet i Vassmarka er gunstig
for kontorvirksomhet, industri, sosial servicevirksomhet, jordbruksvirksomhet og mineralutvinning. I
framtida vil det være realistisk å flytte enkelte arealkrevende virksomheter i disse kategoriene fra Åsen
sentrum til Vassmarka.
I reguleringsbestemmelsene for E6 Kvithammar – Åsen (detaljregulering Levanger) er det lagt inn
rekkefølgekrav for etablering av næringsområdet. Bestemmelsene stiller også krav til type virksomhet,
utforming- og utnyttelse av området. Det skal også redegjøres for de geotekniske forholdene tilknyttet
planlagt utforming og det vil kunne bli stilt krav til ytterligere grunnundersøkelser.
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Figur 10: Næringsområdet i Vassmarka sett fra Hammerområdet og mot sørvest. Åsen sentrum i bakgrunnen.

Figur 11: Luftperspektiv av næringsområdet i Vassmarka sett mot nord.

Det vises til overordnede føringer, tidligere regulert næringsområde i Vassmarka, samt kommunens
behovsanalyse som redegjør for Levanger kommunes strategi med å finne egnet og tilstrekkelig
næringsarealer.
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