
 

Levanger kommune 
Sakspapir 

 

 
 
Detaljregulering E6 Kvithammar - Åsen 
 
 
Saksbehandler:  
E-post:  
Tlf.:  

Per Anders Røstad 
per.rostad@levanger.kommune.no 
95 10 01 41 
 

Arkivref: 
 2018/12443 - 
/L2018010  
 
 Saksordfører: (Ingen) 

 
Utvalg  Møtedato Saksnr. 
Plan- og utviklingsutvalget 12.05.2021 21/21 

 
Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan E6 
Kvithammar - Åsen ut til høring og offentlig ettersyn. 
 
  
Vedlegg: 

1. Planbeskrivelse, datert 23/4 2021 
2. Plankart, oversiktskart datert 23/4 2021 
3. Plankart på grunnen, datert 23/4 2021 
4. Plankart under grunnen, datert 23/4 2021 
5. Planbestemmelser, datert 23/4 2021 

 
Fagrapporter: 

6. Hydrologiske forutsetninger for Vollselva, Langsteinelva og Vulua 
7. Støyfaglig fagrapport for detaljreguleringsplan   
8. Anleggsgjennomføring   
9. Fagrapport elektro   
10. Bergskjæringer og skredfare i Vuddudalen, ingeniørgeologisk rapport   
11. Bergskjæringer Åsen nord, ingeniørgeologisk rapport   
12. Åsentunnelen, ingeniørgeologisk rapport  
13. Grubbåstunnelen, ingeniørgeologisk rapport 
14. Ramshåmmårtunnelen, ingeniørgeologisk rapport 
15. Høghåmmårtunnelen, ingeniørgeologisk rapport 
16. Tolkning av geotekniske parametere Vuddudalen 
17. Tolkning av geotekniske parametere Åsen 
18. Dagsone Vuddudalen, geoteknisk fagrapport 
19. Dagsone Kleiva, geoteknisk fagrapport 
20. Dagsone Stokkan, geoteknisk fagrapport 
21. Dagsone Vassmarka, geoteknisk fagrapport 
22. Geoteknisk fagrapport Vassmarka næringsområde 
23. Flom- og vannlinjeberegninger Hoplavassdraget 
24. Hydrologisk vurdering Vulua 



25. Forprosjekt konstruksjoner 
26. Designoppfølgingsplan 
27. Fagrapport luft 
28. Fagrapport miljøgeologi, Levanger 
29. Overordnet vurdering av massedeponier 
30. Jordhåndtering ved nydyrking og reetablering av jordbruksarealer etter 

anleggsvirksomhet  
31. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)   
32. Alternativsvurderinger/Evalueringer 
33. Næringsareal Vassmarka 
34. Grubbåskrysset, lokalvegnettet inn til Åsen og planer for utvikling av jernbanen. 
35. Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse 
36. Fagrapport tunnel 
37. Fagrapport VA, Levanger 

 
Konsekvensutredningsrapporter: 

38. Temarapport konsekvensutredning landskapsbilde  
39. Temarapport konsekvensutredning friluftsliv, by- og bygdeliv  
40. Temarapport konsekvensutredning kulturarv  
41. Temarapport konsekvensutredning naturressurser  
42. Temarapport konsekvensutredning naturmangfold 

 
Andre vedlegg: 

43.  Illustrasjonsvedlegg  
 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 

 Plan- og profiltegninger/normalprofil 
 Varsel om planoppstart inkl. planprogram - Merknadsoppsummering Nye Veier  
 Varslingsliste – planprogram og utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å  
 Annonse og varselbrev – utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å  
 Innkomne merknader utvidet varsling 1, 2 og 3. E6 K-Å  
 Utvidelse av planområde 1. gang - Merknadsmatrise E6 K-Å  
 Utvidelse av planområde 2. og 3. gang - Merknadsmatrise E6 K-Å 

 
Saksopplysninger: 

Bakgrunn. 
Nye veier AS fremmer forslag til detaljregulering av ny E6 på strekningen Fra 
kommunegrensen mot Stjørdal i sør-vestre del av kommunen, til Vassmarka i Åsen. Det 
er et svært omfattende planmateriale som følger planforslaget. I tillegg til plankart, 
planbestemmelser og planbeskrivelsen, er det utarbeidet 32 ulike fagrapporter, 5 
konsekvensutredninger og 8 andre vedlegg. Alle disse fagdokumentene danner 
grunnlaget for innholdet i detaljreguleringen.    
 
Den nye vegen skal bedre både fremkommelighet og sikkerhet for alle kjøretøy, bl.a. ved 
å: 
 



• Redusere konsekvensene ved stenging av E6. 
• Redusere ulykkesrisikoen på strekningen. 
• Forbedre framkommeligheten på strekningen. 
• Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene. 
• Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk. 
• Bedre forholdene for myke trafikanter. 
 
Dagens E6 på strekningen preges av høy sårbarhet. Det er på deler av strekningen høy 
risiko for alvorlige ulykker, samtidig som omkjøringsmulighet mangler ved Langstein og 
i Vuddudalen. Vegen planlegges som firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t på 
hele strekningen, og vil redusere reisetiden mellom Åsen og Stjørdal med 9 minutter. 
 
Det er utarbeidet en kommunedelplan for strekningen som ble vedtatt av kommunestyret 
den 14.10.2015. Hensikten med kommuneplanprosessen var å finne en korridor for 
framtidig E6 og kryssplassering. Forslaget til detaljregulering som nå foreligger er en 
oppfølging av dette planarbeidet, og skal gi grunnlag for grunnerverv, avklare 
nødvendige detaljer som atkomster, over-/underganger, konstruksjoner, fastsette 
nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre 
miljøtiltak osv. 
 
På grunn av flere avvik fra kommunedelplanen ble det stilt krav om nye 
konsekvensutredninger, og nytt planprogram. Planprogrammet ble fastsatt av Plan- og 
utviklingsutvalget den 13/3 2019. 
 
Planforslaget inneholder også regulering av ca. 92,6 daa næringsareal i Vassmarka. Dette 
er etter ønske fra kommunen, og er en ny-regulering av deler av tidligere 
næringsregulering i dette området. I planbestemmelsene er det lagt inn rekkefølgekrav 
for etablering av næringsområdet. Bestemmelsene stiller også krav til type virksomhet, 
utforming- og utnyttelse av området.  
 
Delstrekningen fra Kvithammer i Stjørdal kommune er ferdig regulert og godkjent av 
kommunestyret i Stjørdal kommune. 
 
 
Planområdet. 
Planområdet strekker seg fra kommunegrensen mot Stjørdal, i sørvestre del av 
kommunen, nordover gjennom Vuddudalen og ender i Vassmarka nord for Åsen 
sentrum. Planområdet består hovedsakelig av skog, fjellterreng og dyrka mark. 
 
 
Planstatus. 
Planområdet er i dag hovedsakelig regulert gjennom kommunedelplan Kvithammar-
Åsen og kommuneplanens arealdel. Planforslaget berører også noen gjeldende 
reguleringsplaner i mindre grad.  
 
 
 
Planforslaget. 



Generelt. 
Arbeidet frem til planforslaget har vært en omfattende prosess med bred medvirkning og 
utredningsarbeid. Det er gjennomført et omfattende arbeid med grunnundersøkelser, 
registrering av naturverdier og kulturminner. Dette arbeidet har dannet grunnlag for flere 
omfattende alternativsvurderinger og optimaliseringer av prosjektet.  
 
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 Nye veier sett på muligheter og begrensninger som 
Statens vegvesen ikke kjente fullt ut på kommuneplannivået. For strekningen fra Stjørdal 
grense til Vassmarka, er det særlig økt kunnskap om utfordrende 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. De problematiske grunnforholdene har også ført til at veglinja flere steder 
nå går i tunnel hvor den tidligere var planlagt å gå i dagsoner. 
 
Valgene av trase har blitt evaluert 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. 

 
I alle vurderinger som er gjennomført i planfasen har det vært stort fokus på hvordan de 
ulike alternativer oppfyller disse prosjektmålene. 
 
 
Trasevalg og kryssløsninger (se fagrapport Alternativsvurderinger) 
Utfordringer knyttet til geoteknikk har ført til at E6 nå legges i tunnel på store deler av 
strekningen i Levanger. Dette har mange positive konsekvenser i form av mindre beslag 
av dyrket mark, samt mindre påvirkning på naturmiljø og omgivelser. Samtidig fordyrer 
det prosjektet vesentlig for utbygger.  
 
Planforslaget består av 8 delstrekninger som illustrert i figuren under. 

 Delstrekning 1: Høghåmmårtunnelen 
 Delstrekning 2: Dagsone Vuddudalen 
 Delstrekning 3: Ramshåmmårtunnelen 
 Delstrekning 4: Dagsone Kleiva 
 Delstrekning 5: Grubbåstunnelen 
 Delstrekning 6: Dagsone Stokkan 
 Delstrekning 7: Åsentunnelen 
 Delstrekning 8: Dagsone Vassmarka 

 
 



 
 
 
Første delstrekning er den delen av Høghåmmårtunnelen som ligger i Levanger 
kommune. Tunnelen starter i Langsteindalen i Stjørdal kommune. Andre delstrekning er 
dagsonen i Vuddudalen, øst for Nordlandsbanen. Denne delstrekningen går dels i 
skjæring og dels på fylling. Delstrekning tre er Ramshåmmårtunnelen som munner ut i 
en dagsone i Kleiva (delstrekning fire) hvor ny E6 krysser elva Vulua. Linja fortsetter 
videre inn i Grubbåstunnelen som er delstrekning fem. Dagsone Stokkan er delstrekning 
seks, og her planlegges et halvkryss med sørvendte ramper før linja fortsetter i ny tunnel, 
Åsentunnelen, som er delstrekning sju. Denne tunnelen munner ut i dagsone Vassmarka 
som er siste delstrekning og hvor det planlegges et halvkryss med nordvendte ramper. 
 
I planforslaget fremmes nå et forslag om at det bygges to kryss, ett i Vassmarka og ett 
sør for Åsen ved Stokkan. Begge kryssene foreslås som planskilte halvkryss. I 
Vassmarka med kun nordvendte ramper, mens det ved Stokkan foreslås kun sørvendte 
ramper.  
 
Naturressurser (se temarapport konsekvensutredning naturressurser) 
Konsekvensene av tiltaket på ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, 
mineralressurser (berggrunn og mineraler) og fiskebestander i vassdrag, vilt og 
vannforekomster er beskrevet i en egen fagrapport. Rapporten omhandler jordbruk, vann 
(overflate- og grunnvann) og georessurser (mineraler og løsmasser).  
 
I og med at forslaget inneholder mye tunell er de negative konsekvensene for 
naturressursene ubetydelige eller små på store deler av strekningen. På Stokkan, hvor 
Åsen-sør krysset er planlagt, er arealbeslaget relativt stort og tiltaket er vurdert å gi 
alvorlig miljøskade. 
 
Samlet sett er det vurdert at tiltaket innebærer noe negativ konsekvens for fagtema 
naturressurser. Det er imidlertid forutsatt tiltak i planen for å redusere denne negative 
effekten. Dette er i hovedsak gjort gjennom plasseringen av linja utenom dyrka mark. 
Videre legges det til rette for aktiv reetablering av dyrka mark på oppfylte områder, og 
nydyrking av et område langs linja ved Stokkan. 
 
Tabellen under oppsummerer verdi, påvirkning og konsekvensgrad for fagtema 
naturressurser for de ulike delstrekningene.  
 



 
 
 
Støy (se fagrapport støy) 
Ny E6 mellom Kvithammar og Åsen vil flytte mye trafikk over i tunnel gjennom 
Levanger kommune, spesielt forbi Åsen sentrum. Dette gjør at trafikken og støynivåene 
forbi bebyggelsen langs eksisterende E6 (ny fylkesvei) reduseres betraktelig. 
 
I dagsonen i Vuddudalen vil ny vei flyttes vekk fra bebyggelsen langs eksisterende E6. 
Ved dagsonen i Stokkan og Vassmarka/Hammerkrysset er det spredt bebyggelse som vil 
være støyutsatt fra den nye veien.  
 
Det er totalt 26 boliger som vil få støynivåer over grenseverdi for gul støysone 
(utredningsgrense). Ingen støyutsatt bebyggelse vil ha støynivå i rød støysone (område 
som ikke er egnet til boligformål).  
 
Det planlegges ingen støyskjermende tiltak langs vei. For å overholde støykravene i 
retningslinje: T1442 – Støy i arealplanlegging, sikrer reguleringsbestemmelsene at det 
skal gjennomføres lokale tiltak på de aktuelle eiendommene ved skjerming av privat 
uteoppholdsplass og/eller fasadetiltak på bebyggelsen. De lokale støytiltakene skal være 
gjennomført før ny veg åpnes. 
 
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse (se vedlagt ROS-analyse). 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), i tråd med krav i plan- og 
bygningsloven § 4-3. Samlet sett viser ROS-analysen at samfunnssikkerhet er godt 
ivaretatt i reguleringen. Med de forutsetninger som er lagt gjennom 
reguleringsbestemmelser og hensynssoner er tiltaket trygt i et samfunnsperspektiv. 
 
 
Kulturminner, kulturarv (se temarapport konsekvensutredning kulturarv). 
Med unntak av at det er gitt tillatelse til prøveboring ved to kokegroper i Breivegen 402, 
vil ingen av de registrerte kulturminnene innenfor delområdene vil bli berørt av 
vegtiltaket eller anleggsområdet. Det vil derfor ikke være behov for å frigi noen av 
kulturminnene for utgraving. 
 
Kulturmiljøet vil berøres, og vegen vil endre landskapet i stor grad. Det er imidlertid en 
stor fordel at mesteparten av traséen legges i tunnel gjennom Åsenområdet. Dette 
forhindrer konflikter med kulturminner som ellers ville ha blitt berørt av vegbyggingen. 



 
Det er ikke lagt inn skadereduserende tiltak i planen utover hensynsoner og krav i 
bestemmelser. Bestemmelsene stiller krav til at det skal utarbeides kvalitets- og 
internkontrollsystem hvor håndtering av kulturminner inngår. 
 
 
Naturmangfold (se temarapport konsekvensutredning Naturmangfold) 
Planområdet har variasjon med tanke på naturgrunnlaget med skogområder i 
Vuddudalen og landbruksarealer rundt Åsen.  
 
I lavereliggende områder er det tykke marine avsetninger, mens enkelte steder og høyere 
i terrenget er det tynnere løsmasselag. Berggrunnen er stedvis rik, noe som også 
gjenspeiles i vegetasjonen. Det er registrert ni viktige naturtyper i influensområdet. Dette 
er naturtyper som knyttes til den kalkrike berggrunnen og til dels bruk som beite. Dette 
gjelder naturtyper med rikt berg, rik grunnlendt mark og naturbeitemark. Flere av 
naturtypene med rik grunnlendt mark har nok tidligere vært brukt til beite, men er ikke i 
hevd nå. I tillegg er det registrert viktige bekkedrag, Vulua og Fossingelva, samt en dam, 
Fossingan. Det er registrert rødlistede arter av karplanter, sopp og lav i influensområdet, 
og det er utført kartlegging av fremmede arter med flere funn.  
 
I planområdet inngår ett spesielt viktig fugleområde, Hammervatnet naturreservat. 
Vernegrunnlaget for reservatet omhandler blant annet vern av viktig rasteplass for fugl, 
samt regionalt viktig hekkeplass for artene horndykker og sothøne. I 2014 fikk reservatet 
Ramsar-status som en del av Ramsar-området Innherred våtmarkssystem. 
 
Store deler av planområdet er også viktige leveområder for hjortevilt, og inneholder flere 
trekkveier på tvers av den planlagte veikorridoren.  
 
Ny vegtrase vil gi en del arealbeslag og vil påvirke leveområder for vilt, men flere av de 
viktige naturverdiene som er registrert innenfor planområdet vil ikke påvirkes av tiltaket. 
Påvirkningen til fugl vil være særlig utfordrende i anleggsperioden. For hjortevilt vil det 
største inngrepet være at det settes opp viltgjerder langs ny E6, noe som vil gi en 
barriereeffekt. Dette vil spesielt gjelde der en går lengre strekninger uten 
kryssingsmuligheter, som i Vuddudalen. 
 
Vulua og Dulumbekken er vassdragene som vil bli mest påvirket. Begge må legges 
om/heves som en konsekvens av ny E6. Med de avbøtende og kompenserende tiltakene 
som legges til grunn i planen vil Vulua bli marginalt forringet. Dulumbekken vil bli noe 
forringet på grunn av lengre bekkelukking enn dagens situasjon, men det legges opp til 
betydelige avbøtende tiltak også her. De andre vassdragene vil ikke påvirkes av en slik 
grad at de blir forringet. 
 
Vedlagte konsekvensutredning beskriver flere skadereduserende tiltak som er 
innarbeidet i planene. Reguleringsbestemmelsene setter krav til at disse skal følges.  
 
Vann og avløp (se fagrapport VA) 



I samsvar med vannforskriften skal ikke det ferdige veganlegget medføre forringelse av 
miljøtilstanden i berørte vannforekomster. Vannforekomstene skal i henhold til §4 i 
vannforskriften ha minst god økologisk og god kjemisk tilstand 
 
Fagrapporten beskriver infrastruktur i forbindelse med vann- og avløpsanlegg som har 
konsekvenser for disponering av areal i vegen og sideareal. Rapporten beskriver også 
funksjon og utførelse av prosjektets drenerings- og overvannssystem. Konflikter mellom 
planlagt arealbruk og eksisterende ledningsanlegg, både kommunalt og privat, og 
hvordan de planlegges løst, er også belyst i rapporten. 
 
 
Planprosess. 
Medvirkning. 
Oppstartsmøte for reguleringsplanarbeidet for E6 Kvithammar – Åsen ble avholdt med 
Levanger kommune 19.10.2018. I løpet av planprosessen har det vært gjennomført flere 
åpne informasjonsmøter, og det har vært dialog med kommunen og statlige 
sektormyndigheter og fylkeskommunen underveis.  
 
Nye veier har også opprettet en prosjektportal på nett hvor alle kan få informasjon og 
komme med innspill til planarbeidet underveis.  
 
 
Vurdering: 
Generelt: 
Dette dreier seg om en stor og viktig plansak på så vel nasjonalt, som regionalt og lokalt 
nivå. En sikrere veg som reduserer ulykkesrisikoen på strekningen vil være viktig for å 
forhindre framtidige alvorlige ulykker. Redusert reisetid sørover vil også ha positive 
virkninger på samfunns- og næringsutviklingen i Levanger. Kortere reisetid vil redusere 
avstanden både til Stjørdal og Trondheim. Dette gjør det enklere for næringslivet å nå 
Trondheimsmarkedet, og det vil utvide arbeids- og boligregionen vi er i.  
 
Som bakgrunn for valgte trase er det gjennomført et omfattende faglig utredningsarbeid. 
Dette gjør at valgene i planforslaget fremstår som godt faglig begrunnet på alle områder. 
Mye av innholdet i fagrapportene er «tungt» faglig stoff, utført av høyt kvalifiserte 
fagfolk, som kommunedirektøren tar til etterretning.  
 
Kommunedirektøren vil sette søkelys på de mest kjente diskusjonstemaene i forholdet til 
det fremlagte planforslaget. Dette gjelder valg av trase, kryssløsninger, virkninger på 
lokalmiljøet og etableringen av næringsområdet i Vassmarka. 
 
Trasevalg 
I planarbeidet har forslagsstiller hatt store utfordringer med å finne best mulig trase opp 
Vuddudalen og forbi Åsen sentrum. Dette skyldes i stor grad utfordrende grunnforhold. 
Dette har resultert i at det på strekningen er mer tunell enn hva som var skissert i 
kommunedelplanen. Dette er positivt i forhold til de negative virkninger et slikt stort 
veganlegg har.  
 



Den endelige veglinja som foreslås er et godt forslag for lokalsamfunn og miljøet. Med 
det utredningsarbeidet som ligger til grunn for valget, og med de naturgitte 
begrensninger området har er dette en god løsning.  
 
Kryssløsninger 
Løsningen som foreslås er to halvkryss. Ett nordvendt kryss i Vassmarka, nord for Åsen, 
og ett sørvendt kryss ved Stokkan sør for Åsen. Tidlig i planprosessen, og i 
planprogrammet, var det skissert en løsning med helkryss i Vassmarka og halvkryss ved 
Stokkan. I forhold til næringsarealet i Vassmarka var dette en bedre løsning. Et 
næringsareal som er tilgjengelig fra E6 i begge retninger vil være mer attraktivt enn hvis 
det kun er tilgjengelig fra en retning. På den annen side vil et helkryss i Vassmarka 
beslaglegge større deler av næringsområdet og være et klart større inngrep naturmessig 
og vil beslaglegge mer dyrkamark. I Vassmarka er det store naturverdier knyttet til 
RAMSAR området i Hammervatnet. Et helkryss vil være et inngrep som det er 
vanskeligere å forene med disse verdiene. I tillegg er et helkryss også dyrere å bygge.   
 
Kommunedirektøren mener det er vanskelig å forsvare kravet om et helkryss i 
Vassmarka. Det vil bli svært lite trafikk sørover fra Vassmarka og lite trafikk sørfra som 
skal svinge av her. Dette vil avhenge noe av hvordan næringsområdet utvikler seg, men 
for de fleste som bor i Åsen og alle som kommer Frostavegen vil naturlig henvende seg 
til Åsen-sør krysset når de skal sørover. At en mindre andel av totaltrafikken må kjøre 
gjennom Åsen sentrum har heller ikke bare negative konsekvenser, men kan være med 
på å gi mer næringsaktivitet her.  
 
Virkninger for lokalmiljøet 
Å få E6 trafikken bort fra Åsen sentrum gir flere positive konsekvenser for Åsen 
sentrum. En redusert trafikkbelastning gir mindre støy og forurensning. Den nye raskere 
vegen sørover gjør det også lettere å bo i Åsen å f.eks. pendel på jobb i Trondheim. Det 
kan som en følge av dette legge til rette for vekst både befolkningsmessig og 
næringsmessig på Åsen fremover.  
 
Næringsområdet i Vassmarka. 
Kommunen har stort behov for næringsareal fremover. Reguleringen av nytt 
næringsareal i tilknytning til krysset i Vassmarka vil være et godt tilskudd i forhold til 
dette behovet. De utfordrende grunnforholdene i Vassmarka gjør at det har vært 
vanskelig å realisere næring her uten forbelastningsmuligheten som tunnellsteinen gir. 
Arealet åpnes kun for næring med lav besøksintensivitet. Dette er viktig for å unngå at 
sentrale sentrumsfunksjoner i sentrum ikke skal flyttes ned til Vassmarka.  
 
Konklusjon 
Kommunedirektøren anbefaler at planen legges ut til høring og offentlig ettersyn slik den 
foreligger, slik at berørte og sektormyndigheter får uttale seg til planforslaget.  


