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1

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 strekningen fra Kvithammar til Åsen bli
nedklassifisert til fylkesveg.
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Innledning

I 2017 ble reguleringsplan for «E6 Åsen sør – Kleiva» (planID: L2016014) vedtatt. Planen ble
fremmet av Bane NOR og hensikten med planen var følgende:
Eksisterende E6-bru over jernbanen ved Grennebakken er for lav for framføring av nødvendig
kontaktledning i forbindelse med elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og hensikten med
planarbeidet er å få til en ny vegløsning som muliggjør elektrifisering på denne delstrekningen. Som
følge av vegtiltaket vil også trafikksikkerheten på E6 forbedres.
I Bane NORs plan er E6 sør for Åsen flyttet til vestsiden av Nordlandsbanen. Dette bl.a. for å gjøre det
lettere å gjennomføre en elektrifisering av Trønderbanen. Dagens E6 på østsiden av Nordlandsbanen
er regulert som lokalveg.
Ved planlegging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen (detaljregulering Levanger) er ny E6 planlagt
på østsiden av jernbanen og dagens E6. Det er planlagt et halvkryss1 ved Grubbåsen. Dette halvkrysset
har sørvendte ramper og vil være orientert mot Stjørdal og Trondheim. Tilkobling til lokalvegnettet
inn til Åsen og Frosta er planlagt via en rundkjøring som kobler sammen dagens E6 (framtidig
fylkesveg) med ny E6.
Lokalvegen på østsiden av banen som inngår i reguleringsplan for E6 Åsen sør – Kleiva (planID:
L2016014) ligger i dagens trase for E6 og er ikke planlagt for å håndtere trafikken fra det planlagte
Grubbåskrysset (ny E6 mellom Kvithammar – Åsen, detaljregulering Levanger).
Denne rapporten beskriver dagens strategier/planer for jernbanen og ser på muligheter og
gjennomførbarhet for å kunne elektrifisere jernbanen i framtiden med de endringene i vegsystemet og
trafikkmønster som ny E6 Kvithammar – Åsen medfører.

1

Kryss som håndterer trafikk i en retning.
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Overordnede planer og føringer

3.1

Nasjonal transportplan

Elektrifisering av Trønderbanen mellom Hell og Værnes er en del av NTP 2018 – 2029. Et utsnitt av
NTP er vist i figur 1. Det er nødvendig å elektrifisere Trønderbanen mellom Trondheim og Hell for å
kunne elektrifisere Meråkerbanen [1].

Figur 1: Utsnitt av NTP 2018 -2029.

Under «prosjekter» på Bane NOR sin hjemmeside står det følgende:
I Bane NOR har vi nå fått klarsignal til å gjennomføre elektrifisering av Trønder- og
Meråkerbanen. Det betyr at banestrekningene Trondheim-Stjørdal, Hell-Riksgrensen og
Stavne-Leangen kan ta i bruk nye, moderne og mer miljøvennlige tog. Det blir bedre komfort
og større kapasitet både for person- og godstog. Samtidig blir det enklere å benytte det
svenske banenettet, både til omkjøring til andre steder i Norge, men også til resten av Norden.
De første arbeidene starter opp vinteren 2021 og hele elektrifiseringen er planlagt avsluttet i
2024.
Ytterligere elektrifisering fra Hell til Steinkjer er ikke nevnt i gjeldende NTP.
I Bane NOR sin høringsuttalelse for utvidet varsling for E6 Kvithammar – Åsen viser de til en KVUutredning for framtidig dobbeltspor mellom Trondheim og Steinkjer [3]. En KVU er en statlig
utredning på strategisk nivå som vurderer framtidig utvikling av transportsystem i f.eks. et byområde
eller for en lengre strekning.. For en lengre strekning bestemmes det en «bred transportkorridor». Det
tas ingen avgjørelse mht. et detaljert trasévalg. Innenfor den brede transportkorridoren vil det ved en
kommunedelplan eller reguleringsplan vedtas en framtidig trasé iht. PBL. En slik utredning er gir ofte
grunnlag for videre bevilgning i NTP
I samme høringsuttalelse påpeker Bane NOR også at de vurderer mulige kryssingsspor for å oppnå
halvtimesavganger på Trønderbanen (tiltak på kort sikt).

Side 7 av 17
Rapport nr.

E6 Kvithammar – Åsen: Detaljregulering Levanger kommune.

R2-PLAN-10

3.2

Lokale planer

Kommuneplanens arealdel og kommundelplaner:
Konsekvensutredning for «Dobbeltsporet jernbane mellom Leangen og Hommelvik», med tilhørende
forslag til kommunedelplan ble vedtatt i 2019 (planid K20180015 i Trondheim kommune og planid
5031_201314 i Malvik kommune). Bakgrunn for prosjektet er at jernbanestrekningen mellom
Trondheim S og Stjørdal har begrenset kapasitet. Dobbeltspor trengs for å få økt frekvens og hastighet
på Nordlandsbanen.
I kommuneplanens arealdel for Stjørdal kommune (2013 – 2022) er det lagt inn hensynssoner som
gjelder «båndlegging for regulering». Hensynssonene omfatter flere jernbanetraséer der det kan være
aktuelt å planlegge for dobbeltspor. De ulike traséene gjelder området fra Stjørdal sentrum og mot
kommunegrensa til Levanger kommune.
Et evt. dobbeltspor ligger ikke i kommuneplanens arealdel for Levanger kommune.

Figur 2: Planavgrensning og CL for reguleringsplan for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen (svart) og
kommunedelplan for E6 mellom Kvithammar og Åsen (farge).

I kommuneplanens arealdel for Levanger kommune er det ikke vist trasé-endring av dagens E6 ved
Åsen. I kommunedelplan for E6 Kvithammar – Åsen (vedtatt i Levanger kommunestyre 30.09.2015)
er ny E6 lagt på østsiden av dagens E6, og det er planlagt et ruterkryss2 i Vuddudalen. Denne planen
kommer ikke i konflikt med framtidig elektrifisering av Trønderbanen. Planavgrensning og senterlinje
for ny E6 (reguleringsplan for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen) og kommunedelplan for E6

2

Kryss med ramper i «begge retninger».
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mellom Kvithammar og Åsen er vist i figur 2. I reguleringsplanforslaget er E6 lagt nærmere dagens
E6-trasé og Trønderbanen (sammenliknet med kommunedelplan). Det er planlagt et halvkryss3 nord
for Grubbåsen. Bakgrunnen for endringene fra kommunedelplan til reguleringsplanforslaget kan leses
i fagrapport «R2-PLAN-08 Alternativsvurderinger» [2].
Oppstart av reguleringplan med KU for dobbeltspor Stjørdal – Åsen:
Bane NOR (tidl. jernbaneverket) startet i 2016 opp en prosess for regulering og konsekvensutredning
av ny trasé for jernbane fra Stjørdal stasjon til Åsen stasjon (PlanID: 1719_L2015005), gjennom
Forbordsfjellet. Forslag til planavgrensing er vist i figur 3. Bane NOR skriver følgende på sine
hjemmesider ang. dette prosjektet:
Per i dag er dette tiltaket ikke finansiert. Forbordsfjellet tunnel er omtalt i høringsforslaget til
NTP 2018-2029, men ikke med tilhørende midler.

Figur 3: Rød stipla linje viser foreløpig planavgrensning for framtidig dobbeltspor mellom Stjørdal og
Åsen og vedtatt reguleringsplan for elektrifisering av Trønderbanen (E6 Åsen sør – Kleiva). Grønn linje
viser ny E6 mellom Kvithammar og Åsen inkl. Grubbåskrysset.

Siden prosjektet ikke er videreført finnes det ingen binding mht. PBL når det gjelder dobbeltspor for
jernbanen mellom Stjørdal og Åsen.

3

Kryss som håndterer trafikk i en retning
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Reguleringsplan for E6 Åsen sør – Kleiva:
Reguleringsplan for E6 Åsen sør – Kleiva ble vedtatt av Levanger kommunestyre 13.12.2017 i sak
70/17 (planID: L2016014).
Hensikten med planen (hentet fra planbeskrivelsen)
[3]:
Eksisterende E6-bru over jernbanen ved
Grennebakken er for lav for framføring av
nødvendig kontaktledning i forbindelse med
elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen, og
hensikten med planarbeidet er å få til en ny
vegløsning som muliggjør elektrifisering på denne
delstrekningen. Som følge av vegtiltaket vil også
trafikksikkerheten på E6 forbedres.

Figur 4: Venstre: utsnitt av reguleringsplan for E6
Åsen sør – Kleiva. Høyre: dagens situasjon.
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En framtidig elektrifisering av Trønderbanen krever større frihøyde for konstruksjonene som ligger
over jernbanen. I vedtatt plan for E6 Åsen sør – Kleiva [4] er det tatt høyde for å rive brua ved
Grennebakken. Det er planlagt ei ny overgangsbru over E6 og jernbanen for å knytte lokalveg til
planlagt E6 på vestsiden av jernbanen. Den nye brua, er foreslått som ei spennarmert betongplatebru
med en totallengde på 47,8 m fordelt over tre spenn; 17,3 m + 21 m + 9,5 m. Brua har frihøyde på 7 m
der sporet ligger.
I vedtatt plan er ny E6 planlagt på vestsiden av jernbanen (se figur 4). Dagens E6-trasé beholdes
mellom rasteplassen i sør og Grennebakken som en sammenhengende lokalveg. Midt på strekningen
er det valgt å legge lokalvegen i delvis ny trasé inntil jernbanetraséen, for å gi muligheter til å
tilbakeføre eksisterende E6 til dyrka mark.
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Reguleringsplan for Kvithammar – Åsen (detaljregulering for
Levanger) og Bane NOR sine planer

Ved planlegging av ny E6 mellom Kvithammar og Åsen er det beregnet framskrevet trafikkmengde
(år 2045) på lokalvegnettet. Framskrevet trafikk er vist i figur 5.

Figur 5: Framskrevet trafikk (2045) på dagens E6 (framtidig fylkesveg). Planavgrensing og senterlinje for
ny E6 er vist med blått.

I reguleringsplan for ny E6 mellom Kvithammar og Åsen er ny E6 planlagt øst for jernbanen. Planen
påvirker vedtatt plan for elektrifisering av Trønderbanen der E6 er regulert på vestsiden av
Nordlandsbanen og hvor dagens E6 er planlagt som en lokalveg. Trafikktallene vist i figur 5 viser at
fylkesvegen fra ny rundkjøring og inn til Åsen sentrum kan planlegges iht. følgende to
dimensjoneringsklasser; Hø1 og Hø2 (Vegnormalen N100, 2019) [5]. Tabell 1 viser krav i håndbøkene
i sammenlikning med regulert lokalveg på østsiden av Nordlandsbanen.
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Tabell 1: Oversikt over dim. grunnlag for Hø1 og Hø2 veg i sammenlikning med regulert lokalveg.
Hø1 veg, 80 km/t

Vegbredde
Min. horisontalkurvatur
Maks stigning
Stoppsikt
Kryssutforming
Avkjørsler

7,5 m
225 m
8%
105 m
T, R
Begrenses

Hø2 veg, 60 km/t

7,5 m
125 m
6%
65 m
T, X, R
Begrenses

Regulert lokalveg
(Reguleringsplan for E6
Åsen sør – Kleiva)
5m
50 m
8%
?
T
7 kryss og avkjørsler

Utsnitt av vedtatt reguleringsplan for E6 Åsen sør - Kleiva og foreslått senterlinje for ny E6
(Detaljregulering E6 Kvithammar – Åsen, Levanger) inkl. tilkobling til dagens E6 ved Grubbåsen er
vist Feil! Fant ikke referansekilden.figur 6. Figuren viser at det er mulig å koble seg på planlagt
lokalveg (sammenfallende med dagens E6) på østsiden av banen.

Figur 6: Senterlinje for ny E6 fra Kvithammar til Åsen (blå linje) og vedtatt plan for Åsen sør
Kleiva

Hø1- og Hø2-veg kan betraktes som «vegnormalstandard» for veger med denne type funksjon og
trafikkmengde (framtidig fylkesveg inn mot Åsen). Ttabell 1 viser at det ikke er mulig å oppnå krav
til vegnormalstandard for regulert lokalveg øst for jernbanen, som er vist i vedtatt plan for E6 Åsen sør
– Kleiva. Dvs. at den regulerte løsningen (lokalvegen) ikke tilfredsstiller det kravet trafikkmengden gir
til standard på framtidig fylkesveg inn mot Åsen. Det er spesielt vanskelig å oppnå vegnormalstandard
mht. horisontalkurvatur og vegbredde. Lokalvegen er planlagt i bru over jernbanen. Denne kryssingen
tilfredsstiller heller ikke krav i vegnormalene mht. vegbredde og geometri.
I kap. 5 beskrives mulige sammenkoblinger mellom ny E6 og fylkesvegnettet inn mot Åsen og Frosta,
ved en evt. elektrifisering av Trønderbanen.
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Forslag til mulige løsninger

Det er vurdert tre ulike alternativer for framtidig sammenkobling av planforslaget for ny E6 mellom
Kvithammar og Åsen og en elektrifisering av Trønderbanen (vedtatt plan for E6 Åsen sør – Kleiva).
Alternativene er vist i figur 7.
1. Rød linje: Bru over jernbanen - lokalt vegnett under brua – lengde 1 300 m.
2. Grønn linje: Kulvert under jernbanen – lengde 1 250 m.
3. Blå linje: Bru over jernbanen nord for planlagt rundkjøring – lengde 650 m.

Figur 7: Ulike løsninger for kryssing av jernbanen ved Grubbåskrysset. Rød linje ligger under grønn linje
øst for planlagt rundkjøring (stiplet linje).

Videre detaljering vil kunne optimalisere løsningene, og det finnes potensial for å gjøre alternativ 1
(rød) og 2 (grønn) kortere ved å legge disse nærmere jernbane ved f.eks. å skråstille brua eller
kulverten. I disse to alternativene er det ikke mulig å bruke planlagt rundkjøring ved Grubbåsen (se
figur 8 og figur 9). Ny vegtrase på østsiden av jernbanen vil beslaglegge store arealer med dyrkamark.
Tilkobling av dagens E6 (framtidig lokalveg) på østsiden av jernbanen er heller ikke vurdert mht.
alternativ 1 (rød) og alternativ 2 (grønn). Tilkobling kan evt. skje via et T-kryss innenfor området
avmerket med gul skravur i figur 7. En sammenkobling av lokalvegsystemet på østsiden av dagens E6
vil medføre nedbygging av ytterligere arealer med dyrkamark.
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Figur 8: Utsnitt av vertikalgeometri for alternativ 1 (rød linje). Planlagt rundkjøring ligger i ca. profil 300
og kan derfor ikke benyttes.

Figur 9: Utsnitt av vertikalgeometri for alternativ 2 (grønn linje). Planlagt rundkjøring ligger i ca. profil
300 og kan derfor ikke benyttes.

Figur 10: Vertikalkurvatur for alternativ 3 (blå linje).
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Alternativ 3 (blå) er den korteste linja, gir minst beslag av dyrkamark og utnytter dagens vegsystem på
en bedre måte. Med denne løsningen er det også mulig å beholde planlagt rundkjøring (vist i figur 7).
Gjenbruk av dagens vegsystem og lengde på strekningen gjør også at dette sannsynligvis er det minst
kostnadskrevende alternativet. Profiltegning (vertikalkurvatur) for alternativ 3 er vist i figur 10.
Med bakgrunn i denne vurderingen anbefales det å legge alternativ 3 til grunn for videre planlegging.
Alternativene er ikke vurdert mht. grunnforhold eller ytre miljø. Reguleringsrisiko er heller ikke
vurdert.
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Konklusjon

Planforslaget for ny E6 Kvithammar – Åsen (detaljregulering Levanger) tar høyde for å beholde E6
sør for Åsen slik den ligger i dag. Løsningen gir mindre unødvendig beslag av dyrka mark og utnytter
dagens vegkapital på en bedre måte. Vegsystemet rundt jernbanen vil få en annen klassifisering
(fylkesveg) og lavere trafikkmengde enn i dag, når ny E6 tas i bruk. Dvs. at det ikke vil være behov for
ny veg på vestsiden av jernbanen. Løsningene til vegsystem i vedtatt plan for E6 Åsen sør – Kleiva er
utdatert og en omregulering må gjennomføres når det er avklart hva som evt. skal gjøres med
jernbanen.
Foreløpig er det uklart når en evt. oppstarts-bevilgning for elektrifisering av Trønderbanen vil bli gitt
eller om det skal satses på dobbeltspor på strekningen. Bane NOR vurderer også muligheter for
kryssingsspor på samme strekning.
Planforslaget for ny E6 er ikke et hinder for framtidig elektrifisering av Trønderbanen. Forslagene til
kryssing av jernbanen som er vist i kap. 5 er sannsynligvis teknisk gjennomførbare, men det vil være
en usikkerhet mht. kostnader, grunnforhold, ytre miljø, samt en usikkerhet knyttet til prosessen fram til
et vedtak av en ny kommunedelplan eller reguleringsplan (risiko knyttet til behandling iht. PBL).
Ved en evt. framtidig elektrifisering av Trønderbanen anbefales det å legge alternativ 3 til grunn for
videre planlegging. Dette alternativet legger opp til en bedre utnyttelse av dagens E6 (dagens
vegkapital) og ivaretar lokalvegsystemet på en bedre måte. Alternativet legger til rett for at planlagt
rundkjøring fortsatt kan benyttes. Tilkoblingen til lokalvegsystemet (fylkesvegene) bidrar også til at
omkjøringsruter ved uforutsette hendelser og planlagt vedlikehold på ny E6 blir ivaretatt. Løsningen
beslaglegger minst dyrka mark, ivaretar koblingen mot framtidig fylkesvegnett og er sannsynligvis den
minst kostnadskrevende av de alternativene som er vurdert.
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