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VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING
DETALJREGULERINGSPLAN E6 KVITHAMMAR – ÅSEN I LEVANGER KOMMUNE
I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorvei på ca. 19 km fra
Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Planarbeidet utløser krav til
konsekvensutredning. Planprogram for «Detaljregulering for E6 Kvithammar – Åsen» ble fastsatt i
Stjørdal kommunestyre 03.04.2019 og i Levanger kommunestyre 13.03.2019.
I planprogrammet er det lagt opp til en felles reguleringsplan med konsekvensutredning for hele
strekningen. Det er nå gjort en inndeling i to reguleringsplaner etter kommuneinndelingen. Det legges
opp til at planen som omfatter ny E6 i Stjørdal kommune legges ut til offentlig ettersyn høsten 2020
med sluttbehandling i desember 2020. På samme måte utarbeides det en egen reguleringsplan med
konsekvensutredning for den delen av planen som ligger i Levanger kommune. Der tas sikte på at denne
reguleringsplanen skal legges ut til offentlig ettersyn 4 kvartal 2020 med sluttbehandling 1 kvartal 2021.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det herved om en utvidelse av planområdet.
Utvidelsen er vist med blå farge i vedlagte kartutsnitt. Utfordrende grunnforhold har gjort det nødvendig
å gjøre visse traséendinger i Levanger kommune. Endringene innebærer at en større andel av ny E6 i
Vuddudalen, og øst for Åsen, planlegges lagt i tunnel. I forslag til utvidet planavgrensning er det tatt
høyde for de omtalte traséendingene. Det er også tatt hensyn til et større behov for å lagre
overskuddsmasser (tunnelmasser) i permanente/midlertidige deponiområder, riggområder og
anleggsveger inn til portalområdene. Kryssområdet (halvkryss) som tidligere var planlagt i Vuddudalen
planlegges nå nord for Grubbåsen. Utforming av dette krysset og kryssområdet nord for Åsen vil være
sentrale tema i planprosessen fram til endelig planforslaget foreligger.
Kart i vedlegg 1 viser både opprinnelig forslag til planavgrensning (blå linje) og utvidet forslag til
planavgrensning (stiplet svart linje). Selve omfanget av utvidelsen (nye områder) er illustrert med blå
skravur.
Forslag til ny planavgrensning er også vist i et digitalt kart på prosjektets merknadsportal. Link til
portalen finner en ved å gå til prosjektets nettside www.e6kaa.no og «Regulering» og «Utvidet
varslingsområde». Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av den
videre planprosessen.
I dag har E6 et utslipp av overvann til Hammervatnet gjennom Hammervatnet naturreservat. Det er
ønskelig å opprettholde en rørkorridor med utslipp i Hammervatnet for renset tunnelvaskevann og
overvann fra Vassmarka-området. Forslag til utvidet planavgrensning omfatter derfor deler av
Hammervatnet naturreservat og Ramsar-område.
Merknader til endret planavgrensning sendes på e-post til e6kaa@selberg.no, eller ved brev til
plankonsulent, Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, pb. 6094 Torgarden, 7434 Trondheim. Frist
for merknader er satt til 21. august 2020.

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det tas kontakt med Nye Veier AS v/
Lars Erik Moe, tlf. 90899486, eller Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Lars Erik Moe (sign.)
Teknisk koordinator

Vedlegg 1: Tilleggsvarsling - oversikt over ny planavgrensning
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Levanger kommune (postmottak@levanger.kommune.no)
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VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING
DETALJREGULERINGSPLAN E6 KVITHAMMAR – ÅSEN I LEVANGER KOMMUNE
I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorveg på ca.
19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Utvidelse av
planområdet ble varslet i juni 2020.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det herved om en ytterligere
utvidelse av planområdet. Utvidelsen er vist i vedlagte kartutsnitt. De forskjellige områdene er
nummerert og ivaretar følgende behov:
1. Optimalisering av trasé i dagsone Vuddudalen som medfører utvidelse pga.
vegfyllinger.
2. Utvidelse på grunn av riggområde ved søndre påhugg Ramshåmmårtunnelen.
3. Anleggelse av driftsveg inn til dagsone Kleiva.
4. Utvidelse av regulert sikringssone på grunnen over Åsentunnelen på en kort strekning
ved Fossingelva. Bakgrunnen for utvidelsen er etablering av basseng for sedimentasjon
og basseng for brann- og vaskevann i lavbrekket i sørgående tunnelløp.
5. Etablering av ny adkomst og støytiltak knyttet til Hammer gård for å ivareta støyforhold
og trafikksikkerhet i anleggsperioden.
Etablering av midlertidig rundkjøring og omlegging av fylkesveg 6854 i
anleggsperioden, samt en liten utvidelse av vegfylling.
Oversiktskart i vedlegg 1 viser forslag til utvidet planavgrensning (stiplet svart linje).
Utvidelsen omfatter områdene 1-5 som er markert med rød ellipse i kartet.
Forslag til utvidet planavgrensning er også vist i et digitalt kart på prosjektets merknadsportal.
Link til portalen finner en ved å gå til prosjektets nettside www.e6kaa.no og «Regulering» og
«Utvidet varslingsområde». Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer
i løpet av den videre planprosessen.
Kart i vedlegg 2 viser varslet utvidelse for det aktuelle området som berører din eiendom.
Merknader til utvidelse av planavgrensningen kan sendes på e-post til e6kaa@selberg.no,
eller som brev til plankonsulent Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden,
7434 Trondheim. Frist for merknader er satt til 10. februar 2021.

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det tas kontakt med Nye Veier
AS v/ Lars Erik Moe, tlf. 90899486, eller Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Lars Erik Moe (sign.)
Konstituert prosjektsjef

Kopi:
Levanger kommune (postmottak@levanger.kommune.no)

Vedlegg 1: Oversiktskart utvidet planavgrensning
Vedlegg 2: Detaljert kartutsnitt utvidet planavgrensning
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VARSEL OM UTVIDET PLANAVGRENSNING
DETALJREGULERINGSPLAN E6 KVITHAMMAR – ÅSEN I LEVANGER KOMMUNE
I desember 2018 varslet Nye Veier oppstart av planarbeidet for en ny firefelts motorveg på ca.
19 km fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune. Utvidelse av
planområdet ble varslet i juni 2020. Andre gangs utvidelse ble varslet 20. januar 2021.
I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles det herved om en ytterligere
utvidelse av planområdet. Utvidelsen er vist i vedlagte kartutsnitt. Bakgrunnen for disse
utvidelsene er behovet for erosjonssikring i Vulua (inkludert anleggsadkomst inn til disse
områdene).
Oversiktskart i vedlegg 1 viser forslag til utvidet planavgrensning (stiplet svart linje).
Utvidelsen omfatter områdene som er vist med blå farge på kartet i vedlegg 2.
Forslag til utvidet planavgrensning er også vist i et digitalt kart på prosjektets merknadsportal.
Link til portalen finner en ved å gå til prosjektets nettside www.e6kaa.no og «Regulering» og
«Utvidet varslingsområde». Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer
i løpet av den videre planprosessen.
Merknader til utvidelse av planavgrensningen kan sendes på e-post til e6kaa@selberg.no,
eller som brev til plankonsulent Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, pb 6094 Torgarden,
7434 Trondheim.
Frist for merknader er satt til 10. februar 2021.

For ytterligere informasjon eller spørsmål til planarbeidet bes det tas kontakt med Nye Veier
AS v/ Lars Erik Moe, tlf. 90899486, eller Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.

Med vennlig hilsen
Nye Veier AS

Lars Erik Moe (sign.)
Konstituert prosjektsjef

Kopi:
Levanger kommune (postmottak@levanger.kommune.no)

Vedlegg 1: Oversiktskart som viser utvidet planavgrensning
Vedlegg 2: Kart som viser varslet utvidelse
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