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Sammendrag 

Det skal bygges ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. I den forbindelse har NGI gjort en 
vurdering av potensialet for forurenset grunn langs vegtraséen (Fase 0-kartlegging). Den 
nye traséen berører områder både i Stjørdal kommune og Levanger kommune. Foreligg-
ende rapport tar for seg delstrekningen i Stjørdal kommune. 
 
Datagrunnlaget til rapporten stammer fra offentlige databaser samt korrespondanse med 
Fylkesmannen i Trøndelag og Stjørdal kommune. 
 
Miljøpersonell fra NGI har befart tilgjengelige områder langs planlagt trasé. 
 
Basert på gjennomførte undersøkelser konkluderes det med følgende: 
 

 Det er ikke registrert områder med forurenset grunn i offentlige databaser. 
 Det er ikke observert områder med store mengder tilkjørte masser. Det er kjenn-

skap til ett område med oppfylte masser som kan inneholde avfall. 
 Det finnes ingen oversikt over nedgravde oljetanker i området. Informasjon om 

dette må innhentes fra grunneiere. 
 Det skal graves langs eksisterende veg. Vegavrenning kan erfaringsmessig 

inneholde forurensning. Det er laget en plan for kartlegging av masser langs 
veg for å dokumentere ev. forurensningsnivå.  

 Ved Moen/Hammermoen i Langsteindalen skal det fjernes flere bygg, og det 
kan også være aktuelt med inngrep i grunnen. Områdene befares og det 
vurderes kontrollprøver av jord.   
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1 Innledning 

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 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 tilsvar-
ende 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. Tungtrafikkandelen 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 
19,8 km, hvorav 9,3 km ligger i Stjørdal kommune. Det skal bygges to tunneler i Stjørdal 
kommune, Forbordsfjelltunnelen (6080 m) og Høghåmmårtunnelen (1360 m). 
Kommunegrensa mellom Stjørdal og Levanger går midt i Høghåmmårtunnelen. På 
strekningen mellom Kvithammar og Holan bygges det ny bru over Vollselva og 
Nordlandsbanen, Vollselvbrua. Kvithammarkrysset vil bygges om med større rundkjør-
inger og nye nordvendte ramper. Det etableres ingen andre kryss på strekningen i 
Stjørdal kommune. I Langsteindalen vil Langsteinvegen gå under E6 i en ny undergang.  
 
Som en konsekvens av planforslaget vil dagens E6 bli nedklassifisert til fylkesveg. 
Vegen vil kobles til eksisterende vegnett i Kvithammarkrysset. 
 
Dagsone Kvithammar - Holan utgjør området ved Kvithammar hvor ny E6 går ut fra 
eksisterende E6 fram til søndre påhugg Forbordsfjelltunnelen (Figur 1a og b). Traséen 
passerer Nordlandsbanen før søndre påhugg Forbordsfjelltunnelen på Kvithammar. Det 
skal etableres riggområder ved søndre og nordre påhugg Forbordsfjelltunnelen. Etter 
Forbordsfjelltunnelen kommer vegen inn i dagsone Langsteindalen (figur 2), ved Moen/ 
Hammermoen. 
 
Denne rapporten inneholder en innledende vurdering av risiko for å påtreffe forurenset 
grunn (Fase 0-vurdering) av planlagt E6-trasé. Truede eller fremmede arter er ikke 
presentert i denne undersøkelsen, men foreligger i egne rapporter [1] [2].  
 
Det skal etableres et riggområde ved Kvithammar forsøksgård som del av de forbered-
ende arbeidene. Det er gjennomført miljøteknisk kartlegging av bygg og konstruksjoner, 
samt innledende undersøkelser av forurenset grunn på dette området. Det er laget egne 
rapporter for dette, og beskrives derfor ikke nærmere her [3] [4]. 
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Figur 1a  Dagsone ved Kvithammarkrysset, sett nordover mot Vollsdalen.  
 

 

  
Figur 1b  Dagsone ved Vollsdalen, sett nordover mot Forbordsfjelltunnelen.  
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Figur 2    Oversikt veglinje E6 Kvithammar – Åsen i Stjørdal kommune dagsone Langstein-

dalen. 

 
 
2 Begrensninger og forutsetninger 

Miljøfaglig personell har gjennomført befaring av den aktuelle strekningen der adkomst 
var mulig.  
 
I tillegg til gjennomført befaring er følgende kilder benyttet: 

 Miljødirektoratets database over forurenset grunn 
 Kartportalen Miljøstatus 
 NGIs prosjektdatabase 
 Fylkesmannen i Trøndelag  
 Stjørdal kommune 
 NGU sine databaser over løsmasser og berggrunn 
 Finn.no – karttjeneste 
 Informasjon fra grunneiere 

 
Observasjoner gjort under befaring samt informasjon funnet i overnevnte kilder danner 
grunnlaget for foreliggende Fase 0 vurdering.  
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3 Grunnforhold 

Ifølge NGUs kart over berggrunn består området primært av omdannede sedimentære 
bergarter (figur 3 og vedlegg A). Berggrunnen ved Moen/Hammermoen i Langstein-
dalen består av metasandstein (ikke vist i figur). 
 
NGUs kart over løsmasser viser at løsmassene i området er kartlagt som marine av-
setninger og morenemateriale (figur 4 og vedlegg A). Samme løsmasser er kartlagt ved 
Moen/Hammermoen i Langstein (ikke vist i figur). 
 
Det har blitt gjennomført geokjemiske undersøkelser av bergartsprøver fra Forbords-
fjellet, Vuddudalen og Åsen nord. Basert på resultatene av analysene vurderes det at 
ingen av prøvene er syredannende [5]. 
 
 

 
Figur 3  Berggrunnskart over berørt område i Stjørdal kommune (ngu.no). 
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Figur 4 Oversikt over løsmasser i berørt område i Stjørdal (ngu.no). 

 
 
4 Mistanke om forurensing 

Historiske flyfoto over området ved Kvithammar er vist i figur 5 for perioden 1955–
2017. Disse fotoene viser at området har blitt benyttet til jordbruk siden 1955, men har 
sannsynligvis hatt samme formål før dette også. Det observeres ikke omfattende opp-
fylling eller arealbruk som kan gi mistanke om forurenset grunn. Samme observasjoner 
gjøres for Moen/Hammermoen. 
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Figur 5  Historiske flyfoto over området fra 1955 til 2017 (kilde: finn.no). 

 
 
Det er ikke registrert grunnforurensing eller mistanke om forurensning langs planlagt 
vegtrasé i databasen grunnforurensning fra Miljødirektoratet [6]. Stjørdal kommune kan 
ikke opplyse om andre forhold av betydning for forurenset grunn.  
 
I ravinen sør for jernbanetraséen på Holan, vist på kart B1 i vedlegg B, er det utført en 
befaring etter å ha fått informasjon fra grunneier i området om at ravinen tidligere er 
benyttet til utfylling (før 1998). Det er påvist avfall her. Omfanget av forurensningen er 
ukjent og skal kartlegges. Ved befaring av E6-traséen er det ikke gjort andre 
observasjoner som gir mistanke om forurenset grunn. Omfattende omfang av tilkjørte 
masser i området, foruten jernbanetraséen (Nordlandsbanen), ble ikke observert. Disse 
observasjonene er i overensstemmelse med gjennomgang av historiske flyfoto. 
 
Nedgravde oljetanker vil gi en generell mistanke om punktforurensning av hydrokarbon-
er. Stjørdal kommune har ingen oversikt over nedgravde oljetanker i kommunen og slik 
informasjon må derfor innhentes fra grunneiere. 
 
Det er en generell mistanke om forurensning langs eksisterende veg (E6, Langstein-
vegen (fv.6816) og Holvegen) (figur 1 og figur 2) grunnet avrenning av vegstøv, salting, 
etc. Denne forurensningen begrenses erfaringsmessig til 3-5 m ut fra vegskulder, og 
ligger i de øverste 0,2-0,5 m under terreng.  
 
Da det kun er et enkeltspor i den delen av jernbanen som berøres av veiprosjektet ved 
Holan, antas det liten risiko for at det finnes forurensede masser i jernbanefyllingen her. 
Forurensning ved og langs spor finnes hovedsakelig i tilknytning til sporvekslere og 
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områder hvor det har vært togvedlikehold, drivstoffpåfylling eller har vært fylt ut masser 
fra driften (typisk ved stasjonsområder).  
 
Ved Moen/Hammermoen i Langsteindalen nordøst for nordre påhugg Forbordsfjell-
tunnelen (figur 2) skal noen bygg rives og det kan også være aktuelt med inngrep i 
grunnen. Dette er landbrukstomter. Det er ikke kjent om det er oljetanker eller fyllinger 
på det aktuelle tomtene. 
 
 
5 Forslag til miljøtekniske grunnundersøkelser 

Miljøtekniske grunnundersøkelser gjennomføres der det planlegges gravearbeider i 
områder med mistanke om forurensning. Dette omfatter: områder langs eksisterende veg 
og jernbanetrasé, oppfylt ravinedal og bebygde områder som skal saneres. Grunnunder-
søkelsen gjennomføres som en orienterende undersøkelse. Basert på resultatene fra 
undersøkelsen, kan det bli aktuelt med supplerende prøvetaking for å avgrense eventuelt 
påvist forurensning.  
 
Forslag til prøveplassering er vist i vedlegg B.  Se tabell 1 for oversikt over prøvenavn, 
analyse, prøvemetode, samt begrunnelse for prøvetaking. Lokalisering av disse punkt-
ene vil imidlertid tilpasses stedlige forhold. 
 
Langs eksisterende E6, Holvegen og Langsteinvegen bør det tas noen prøver av topp-
masser langs vegskulder i områder hvor det antas å være høyest risiko for avrenning og 
dermed forurenset grunn, typisk i sving med helning. Det er i vedlegg B satt opp forslag 
til prøver (N11901M, N11902M, N11905M og N11909M). Prøvene analyseres for 
metallinnhold, PCB, BTEX, alifater og PAH (miljøpakke). Eventuell avgrensning 
vurderes basert på erfaringsdata for spredning fra vei [7].  
 
I området hvor prøver N11905M og N11085M er plassert (vedlegg B) planlegges det 
tunellpåhugg (søndre påhugg Forbordsfjelltunnelen), og det skal tas ut store mengder 
jordmasser. Prøvepunktene har som hensikt å dokumentere jordmassene langs Holvegen 
ved søndre påhugg Forbordsfjelltunnelen. 
 
Det er opplyst fra grunneiere at det tidligere har vært deponert masser og sannsynligvis 
avfall i en ravine rett sør for jernbanetraséen på Holan. Området skal befares og det må 
tas prøver (område N11904M i vedlegg B) som eventuelt analyseres med en utvidet 
miljøpakke.  
 
Ved Moen/Hammermoen i Langsteindalen skal områdene befares og det vurderes 
kontrollprøver av jord (N11910M, N11911, N11912M, vedlegg B) som eventuelt 
analyseres for metallinnhold, PCB, BTEX, alifater og PAH (miljøpakke). Endelig 
lokalisering og endelig omfang av kontrollprøver må tilpasser visuelle observasjoner i 
felt. Alle områder hvor der det skal fjernes bygg utover beskrevne, befares og eventuelt 
prøvetas. Prøvetaking av grunn tilpasses eventuelle gravetiltak.  
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Tabell 1  Beskrivelse av prøver med kommentarer. Foreløpig lokalisering av kontrollprøver er 
 vist i vedlegg B.  

Prøve Analyse Begrunnelse for 
prøvetaking 

Prøvemetode 

Kvithammar  - Holan 
N11901M Miljøpakke jord Dokumentasjon av 

gravemasser langs veg 
Jordprøve dyp –  
sjakt med gravemaskin 

N11902M Miljøpakke jord Dokumentasjon av 
gravemasser langs veg 

Jordprøve dyp –  
sjakt med gravemaskin 

N11904M Utvidet 
miljøpakke jord 

Dokumentasjon av 
jordmasser ved antatt 
lokalt deponi 

Jordprøve dyp –  
sjakt med gravemaskin 

N11085M Miljøpakke jord Dokumentasjon av 
gravemasser 

Jordprøve dyp – sjakt evt.  
skovle med borerigg 

N11905M Miljøpakke jord Dokumentasjon av 
gravemasse ved veg 

Jordprøve dyp - sjakt med 
gravemaskin 

Langstein Moen/Hammermoen  
N11909M Miljøpakke jord Dokumentasjon av 

gravemasser langs veg 
Jordprøve dyp - sjakt med 
gravemaskin  

N11910M Miljøpakke jord Eventuell kontroll på av 
masser på rivetomt 

 

N11911M Miljøpakke jord Eventuell kontroll på av 
masser på rivetomt 

 

N11912M Miljøpakke jord Eventuell kontroll på av 
masser på rivetomt 
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6 Klassifisering av gravemasser 
Resultater fra de kjemiske analysene vil bli klassifisert etter Miljødirektoratets helse-
baserte tilstandsklasser for forurenset grunn [8]. Dette er et klassifiseringssystem som 
brukes for å vurdere om en bestemt grunnforurensning kan aksepteres for planlagt 
arealbruk.  
 
Tilstandsklassene vurderer helserisiko knyttet til arealbruk, ikke spredningsrisiko, for 
den aktuelle forurensning. Jord klassifiseres i fem tilstandsklasser som er gitt i tabell 2 
[8]. Grensene mellom tilstandsklasse 1 og 2 tilsvarer normverdiene gitt i forurensnings-
forskriftens kapittel 2 [9]. 
 
Det skal utarbeides en tiltaksplan for forurenset grunn, hvor det vil vurderes hvordan 
masser med ulike tilstandsklasser skal håndteres. Eventuelle bakgrunnsverdier for jord 
skal hensyntas. 
 
 
Tabell 2 Tilstandsklasser for jord [8]. 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 
Beskrivelse av 
tilstand Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 
styre av Normverdi Helsebaserte 

akseptkriterier 
Helsebaserte 

akseptkriterier 
Helsebaserte 

akseptkriterier 

Nivå som 
anses å være 
farlig avfall 
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Vedlegg  B 
KART OVER FORESLÅTTE MILJØTEKNISKE 
GRUNNUNDERSØKELSER – FORELØPIG 
PLASSERING 

I figurene er foreløpig plassering av kontrollprøver vist med grønne firkanter med 
tilhørende prøvenavn. Beskrivelse av prøvene er gjort i kap. 5 i hoveddokumentet. I 
figurene er veglinjen markert med blå strek og riggområder med oransje.  
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B1 Prøveplassering Kvithammar til påhugg 
Forbordsfjellet 
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B2 Prøveplassering Langsteinvegen – Hammermoen og 
Moen. 
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