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FORORD
Statens vegvesen Region øst har i samarbeid med Ringsaker kommune utarbeidet forslag til
kommunedelplan med konsekvensutredning for utvidelse av E6 til 4 felt mellom Hamar
grense og Moelv i kryss med rv 213.
Dette er en del parsellen for utvidelse av E6 til 4 felt mellom Kolomoen i Stange kommune
til Moelv i Ringsaker kommune. Det er parallelt utarbeidet separate kommunedelplaner for
de delene av E6 som ligger i Hamar kommune og i Stange kommune.
I tillegg til dette tekstheftet med arealplankart, er det utarbeidet en illustrasjonsplan med
plan- og profiltegninger for vegstrekningene, krysstegninger og støykotekart. De fleste KUtemaene er beskrevet i sin helhet i dette tekstheftet, men foreligger også separate temautredninger som dekker hele strekningen mellom Kolomoen i sør til Moelv i nord.
Tiltaket faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger.
Statens vegvesen har utarbeidet er program for planarbeidet, jf forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005. Dette er godkjent av ansvarlig myndighet, dvs Ringsaker
kommune den 24. januar 2007.
Kommunedelplan med konsekvensutredning lå ute til offentlig ettersyn våren 2008, med frist
for å komme med merknader satt til 10. mai 2008. Planforslaget ble også sendt på høring til
berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det ble avholdt offentlige informasjonsmøte
den 17. april 2008.
Kommunen sluttbehandlet planen og fattet følgende enstemmig vedtak 22. april 2009:
”Med hjemmel i plan- og bygningslovens §20-5 vedtas forslag til kommunedelplan med
konsekvensutredning for E6 Hamar grense – Moelv, datert mars 2009, med endringer som
foreslått i notat 23.3.2009 (vedlegg 2) og forslag til kryss på Bergshøgda (vedlegg 3).
Rådmannen gis fullmakt til å foreta nødvendige justeringer i tekstdelen.”
Henvisning til vedleggene i ovenfornevnte vedtak gjelder ikke for denne rapporten. Vedleggene følger ikke med som vedlegg, men innholdet i disse vedleggene er innarbeidet i denne
rapportutgaven, som beskriver endelig og vedtatt kommunedelplan. Endringene i teksten
omfatter planbeskrivelsens kap. 4 og 7,5, Statens vegvesens anbefaling. Likeledes er forslag
om et fullt kryss på Bergshøgda innarbeidet i planen. Disse endringene tar opp i seg de
endringene som er innarbeidet i planen etter behandling av innkomne merknader etter
høringen våren 2008.
Eventuelle spørsmål vedrørende planen kan rettes til:
-

Ringsaker kommune v/ Eilert Ellefsen tlf: 62 33 50 00
Postadresse: Postboks 13, 2381 BRUMUNDDAL
e-post: postmottak@ringsaker.kommune.no

-

Statens vegvesen Region øst, v/ Jan Terje Løitegård, tlf.: 815 22 000
Postadresse: Postboks 1010, Skurva, 2605 LILLEHAMMER
e-post: jan.loitegard@vegvesen.no
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Kommunedelplan med konsekvensutredning finner du også på internett:
www.ringsaker.kommune.no, eller
www.vegvesen.no

Hamar 19. mai 2009
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0

SAMMENDRAG

0.1

Behov for utvidelse av E6

I Nasjonal transportplan 2006-2015 er det lagt til grunn at planleggingen for utvidelse av E6
til fire felt på strekningen Kolomoen - Moelv starter opp i perioden. Strekningen er i dag i
hovedsak en tofelts motorveg. Hovedproblemet ved dagens veg er mange alvorlige ulykker
og manglende kapasitet på delstrekninger.
På bakgrunn av vedtatt planprogram skal det utarbeides kommunedelplaner som dekker
tiltaket. Ringsaker kommune vedtar kommunedelplanen for den delen av tiltaket som berører
kommunen.

0.2

Figur 0-1:

Beskrivelse av løsning

Kart over trasé i Ringsaker kommune

Planområdet omfatter utvidelse av E6 fra to til fire felt på strekningen fra Hamar grense til
kryss med rv 213 i Moelv.
Planavgrensningen er utvidet etter høringen til også å omfatte Strandsagveien fram til fv 84 i
Brumunddal med forslag om å oppruste jernbaneundergangen til full standard i forhold til fri
høyde og tilfredsstillende bredde for denne type veg.
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Gjennom kryss i Moelv foreslås E6 senket slik at rv 213 foreslås lagt over E6 og krysset
formes mer som et vanlig ruterkryss.
Løsningene for utvidelse av E6 er forankret i planprogrammet.
På strekninger med ensidig utvidelse, opprettholdes de eksisterende felt i den framtidige
firefelts løsningen. I tillegg til traséalternativer er det sett på følgende tiltak:
forslag til alternative kryssløsninger
prinsipper for mulige støyskjermingstiltak
landskapstiltak
omlegging av underganger/-overganger
overvannshåndtering
Strekningen er ca 24,5 km.
Som forutsetning for den mer konkrete utformingen av tiltaket, er en egen formingsveileder
for strekningen lagt til grunn.

0.3

Konsekvensanalyse

0.3.1

Anleggskostnader

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for alternativene samlet og innenfor den enkelte
strekning.
Tabell 0-1:

Investeringskostnader for utvidelse av E6 til fire felt i Ringsaker kommune.
Prisnivå 2007.

Variant

Beregnet kostnad

Ringsaker, senket E6 i Moelv

1075 mill. kr

Ringsaker, dagens trasé i Moelv

1121 mill kr

0.3.2

Oppsummering prissatte konsekvenser

Det er gjort en analyse av de prissatte virkningene for hele strekningen Kolomoen - Moelv.
Resultatene viser at de prissatte konsekvensene er positive. De to viktigste årsakene til at
netto nytte er positiv, er færre ulykker og forbedret framkommelighet for trafikantene.

0.3.3

Nærmere om støy og luftforurensning

For de to vurderte variantene er det summert opp antall boliger innenfor rød og gul sone før
og etter enkel skjerming.

E6 Hamar grense – Moelv. Kommunedelplan med konsekvensutredning.
19.05.2009

Side 9
RØD SONE nærmest støykilden angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme
bruksformål, og etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. GUL SONE er en
vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold.
Resultatet er vist i tabell 0-3. Antall boliger innenfor gul- og rød sone i tabellen med
støytiltak reduseres ytterligere med områdeskjerming og lokale tiltak. Dette vurderes og
detaljeres nærmere i senere planfaser.
Tabell 0-3:

Antall boliger fordelt på støysoner

Variant

Antall boliger innenfor sonene uten
støytiltak

Antall boliger innenfor sonene etter støytiltak

Gul sone

Gul sone

Rød sone

Rød sone

Ringsaker
0-alt (dagens veg)

388

34

-

-

Senket i Moelv

415

43

263

27

Eksisterende trasé i
Moelv

436

42

272

26

Når det gjelder lokal luftforurensningsbelastning, viser beregninger at luftforurensning neppe
vil være noe problem, særlig ikke når en tar hensyn til at belastet sone uansett vil være
omfattet av støytiltak som også vil forhindre spredning av svevestøv.

0.3.4 Ikke prissatte konsekvenser
Oppsummering
De ikke prissatte konsekvensene er oppsummert i tabell 0-4.
Tabell 0-4:

Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser – utbyggingsalternativet
gjennom Ringsaker kommune.

Landskapsbilde

Naturmiljø

Nærmiljøfriluftsliv

Kulturmiljø

Naturressurser

Vannmiljø

-/--

-/--

+

-/--

--/---

--

Utbyggingsmønster og
arealbruk
Bebyggelse
(spredt og i
tettsteder)
påvirkes noe.

Samfunnssikkerhet

Et sikrere vegnett, men
utbyggingsfasen er
krevende. Flomutsatt
strekning ved Botsenden.

Tiltaket har en positiv effekt for nærmiljø og friluftsliv. Dette skyldes en bedring av utendørs
støyforhold. De mest negative effektene er knyttet til forbruk av naturressurser, spesielt
dyrka mark. De negative konsekvensene for landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og
vannmiljø er mindre.
Landskapsbilde
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Strekningen er delt inn i tre enhetlige delområder:
Arnkvern - Brumunddal
Brumunddal - Økelsrud
Økelsrud - Moelv
Brumunddal - Økelsrud skiller seg fra de to øvrige delsområdene ved at det på grunn av
kontakten med Mjøsa i kombinasjon med et variert skog- og jordbrukslandskap, har visuelle
kvaliteter, men en middels til stor verdi. På grunn av terrenginngrepet blir konsekvensen for
denne strekningen middels til stor negativ. De to øvrige delstrekningene har vanlige visuelle
kvaliteter, og konsekvensene av inngrepet blir derfor lite til middels negativt. Konsekvensen
for strekningen samlet er vurdert til liten til middels negativ.
Naturmiljø
E6 krysser mange bekker og elver i Ringsaker kommune. Flere av disse drenerer mot Mjøsa
og har gytefunksjon for Mjøsørret og er viktige leveområder for andre ferskvannsorganismer.
Mange av vannforekomstene og elvene/bekkene har viktige funksjoner for biologisk
mangfold. De største verdiene er knyttet til Dæhlidammen, Brumunda og
Bogstidammen. Skogområdene langs E6 er leveområder for en rekke viltarter, spesielt viktig
for elg og rådyr. For elg foregår det trekk fra nord mot Neslandet, spesielt i snørike vintre,
dette er lokalt og regionalt viktig som gir en middels verdi. En samlet vurdering av
strekningen er at konsekvensene av tiltaket er liten til middels negativt for naturmiljøet.
Nærmiljø og friluftsliv
Konsekvensene av utvidet E6 gjennom Ringsaker knytter seg til støyskjerming av boliger
som i dag er støypåvirket av E6. Boligene vil få et redusert støynivå. I et friluftsområde i
Brumunddal vil støynivået reduseres. Langs Botsenden vil støynivået bli over 65dBA. I
Moelv vil ikke friluftsområdene i strandsonen bli påvirket av tiltaket. Etter en samlet
vurdering av strekningen, er konsekvensene vurdert til å være en liten positiv konsekvens.
Kulturmiljø
Strekningen er delt inn i følgende kulturmiljøer:
Arnkvern gård
Furnes og Dæhli jernaldergravfelt
Småbruk ved Furnesfjorden
Boplasser ved Brumunddal
Industrihistorie i Brumunddal
Fangberget og Strandbakken småbruk
Prøysenstua/Prestvegen
Vestheim
Gravfelt ved Moelv
Den største verdien knytter seg til Prøysenstua og Prestvegen. De øvrige har liten til middels
verdi. Konsekvensene blir imidlertid størst for Furnes og Dæhli jerngraverfelt. Samlet
vurdering er at inngrepene har en liten til middels negativ konsekvens for kulturmiljø.
Naturressurser
På strekningen fra Hamar grense til Brumunddal nord vil konsekvensen for dyrka mark være
middels til stor negativ. For produktiv skog vil konsekvensen være liten til middels
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negativ. På strekningen Brumunddal nord til Moelv vil konsekvensene for produktiv skog
være store. For dyrka mark er konsekvensen middels til stor negativ. Konsekvensen vil for
ressursene berggrunn og løsmasser være ubetydelige. Samlet vurdering er at tiltaket har
middels til stor negativ konsekvens for naturressursene.
Tabell 0-5:

Inngrep i areal som ikke eies av Statens vegvesen (daa)
Arealbeslag (daa) senket i Moelv

Arealbeslag (daa) eksisterende
veg gjennom Moelv

Fulldyrket mark

87

87

Gjødslet beite

1

1

346

349

Skogsareal med høy bonitet

Vannmiljø
Vegstrekningen gjennom Ringsaker er inndelt i nedbørsfelt hvor strekningen Bergshøgda til
Rudshøgda har direkte avrenning til Furnesfjorden. Stekningen Rudshøgda til Moelv har
direkte avrenning til Mjøsa syd for Moelv. Verdien av vannressursene på begge strekningene
er vurdert som middels. En utvidelse av E6 vil salet middels negative konsekvenser.
Utbyggingsmønster og arealbruk
En generell byggegrense på 100 m langs E6 vil berøre 20 boliger i tillegg til de 87 som ligger
innenfor denne grensen i dag. Adkomst til næringsområdene vil ikke bli endret.
Samfunnssikkerhet
For samfunnssikkerheten er anleggsgjennomføringen kritisk. Følgende punkter er de mest
kritiske:
Begrenset tilgjengelighet til E6 for utrykningskjøretøy
Trafikksikkerhet
For å redusere risikoen er god planlegging av anleggsarbeidet viktig.

0.4

Statens vegvesen sitt forslag til anbefaling

I Ringsaker kommune vil Statens vegvesen anbefale følgende løsning:
Ensidig utvidelse ihht planforslaget.
For Nydalskrysset anbefales en variant som ikke medfører tiltak på ramper eller lokalvegnett utover det som er nødvendig for en tilknytning fra utvidet E6
til rampene.
Nytt kryss til E6 på Bergshøgda.
For krysset i Brumunddal anbefales et alternativ der rundkjøringen mellom
rampene vest for E6 blir erstattet av et kanalisert T-kryss.
Pellervikakrysset anbefales nedlagt.
Tosidig anlegg for rasteplass i Pellervika.
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Økelsrudkrysset anbefales nedlagt.
Det anbefales variant med senket E6 gjennom Moelv.

0.5

Oppfølging av planen

Kommunedelplanen må følges opp med reguleringsplaner. Reguleringsplanene skal gi
grunnlag for grunnerverv, avklare nødvendige detaljer knyttet til adkomster, over- og
underganger, konstruksjoner, støy- og miljøtiltak.
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Figur 0-2:

Oversiktskart Kolomoen - Moelv
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1

BAKGRUNN OG OVERORDNEDE
FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET

1.1

Overordnede planer og rikspolitiske retningslinjer

I Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015 er det lagt til grunn at planlegging for utvidelse av
E6 til 4 felt på strekningen Kolomoen – Moelv startes opp i perioden. Dette er forutsetningen
som ligger til grunn for foreliggende planarbeid. Figur 1-1 viser kart over strekningen. Forut
for NTP ble det utarbeidet en overordnet konsekvensutredning for utvikling av hele
strekningen fra Gardermoen til Moelv til fire felt. Denne ble godkjent av Vegdirektoratet
14. april 2004.
Det er også vedtatt fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene [Litt. 5].
Denne planen omfatter både E6 og Dovrebanen for strekningen Gardermoen – Lillehammer.
Fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene og konsekvensutredning
for E6 Gardermoen – Moelv påpeker behovet for å se planer for utvidelse av E6, lokalvegsystemet og dobbeltsporet jernbane langs Mjøsa i sammenheng.
Følgende rikspolitiske retningslinjer har også vært forutsetninger for planarbeidet:
Retningslinjer for planlegging i Mjøsas strandområder [Litt.63]
Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

1.2

Generelt om transportkorridoren

Transportkorridoren Oslo-Trondheim knytter den nordlige og sørlige delen av landet
sammen, samtidig som den spiller en viktig rolle for tilknytningen mellom Nordvestlandet og
Midt-Norge til Sør-Norge. Korridoren er også viktig for eksport og import av gods til og fra
Nord-Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Foruten Oslo og Trondheim er det en
forholdsvis tung befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen.
I denne korridoren transporteres mer gods og personer mellom innenlandske regioner enn i
noen av de andre transportkorridorene.
De største volumene transporteres mellom Oslo og Mjøsbyene. Andelen persontransport
mellom Oslo og Mjøsbyene er om lag 88 % på veg. Øvrig persontransport er på bane.
For befolkning og næringsliv i innlandsfylkene Hedmark og Oppland er E6 en hovedåre mot
Osloregionen samtidig som vegen tjener som intern hovedforbindelse mellom kommuner og
regioner.
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Figur 1-1:

1.3

Oversiktskart over planområdet i Ringsaker kommune

E6 – funksjon og problemer

E6 mellom Kolomoen og Moelv (ca. 42,5 km) er i dag i hovedsak en tofelts motorveg.
Vegstrekningen går gjennom de tre kommunene Stange, Hamar og Ringsaker i Hedmark
fylke. Hovedproblemet knyttet til vegstrekningen er i dag mange alvorlige ulykker og
manglende kapasitet på delstrekninger. I tillegg til å løse disse problemene vil en bedre
standard på E6 sikre forutsigbare reisetider og bedret framkommelighet. Dette kan stimulere
til vekst og utvikling i det indre Østlandet.
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1.4

Kort om pågående KS1

Ordningen med ekstern kvalitetssikring (KS1 og KS2) gjelder for statlige investeringer over
500 mill kr. KS1 skal gjennomføres i en tidlig planfase, som grunnlag for et overordnet
prinsippvedtak i Regjeringen om valg av prosjekt/konsept og behov for dette. Formålet med
KS1 er å få bedre styring med planleggingen av store prosjekt på et tidlig stadium.
Prioritering mellom ulike prosjekt skal som tidligere skje gjennom NTP og oppfølging i de
årlige budsjettene. Ordningen består i at etatene utarbeider en KVU (konseptvalgutredning);
behovsanalyse, strategidokument, kravdokument og alternativsanalyse som etter hvert sendes
til Samferdselsdepartementet for godkjenning. Dokumentene blir kvalitetssikret av eksterne
konsulenter.
Kravet om KS1 gjelder i utgangspunktet for prosjekter som ikke er forutsatt startet opp i
inneværende planperiode 2006-09. E6 fra Gardermoen – Kolomoen faller derfor ikke
innenfor dette kravet. For strekningen fra Kolomoen til Lillehanner og nordover til Otta skal
det gjennomføres en KS1. Dette arbeidet er startet opp våren 2007, med en KVU som
grunnlag for KS1 innen 1. oktober. Behandling og godkjenning av KS1 forutsettes skje i
løpet av 2008.
Parallelt med utarbeidelse og behandling av KS1 kan planlegging og behandling av
kommunedelplaner pågå. KS1 må være godkjent før sluttbehandling av reguleringsplan
gjennomføres.
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2

GRUNNLAG FOR PLANARBEIDET

2.1

Planleggingsmål

De overordnede føringene skal følge NTP, fylkesdelplan for transportkorridoren og Statens
vegvesens egne standardkrav. Dette betyr:
Eksisterende veg skal utvides til fire felt der dagens veg skal være en investering i en
framtidig firefelts løsning.
Alternativer kan vurderes på kortere strekninger.
Foreliggende planforslag for utvidelse av E6 til fire felt i Ringsaker kommune er del av
strekningen Kolomoen – Moelv. Det utarbeides separate kommunedelplaner som skal dekke
tiltaket i hhv Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. E6 skal planlegges i henhold til
tekniske krav slik de er beskrevet i kap 4. Unntak for dette er omtalt i planprogrammet.
Det må tas hensyn til en kryssplassering som gir god tilgjengelighet til E6 fra det lokale
vegnett. Planen skal videre vise at det lokale vegnett gis en hensiktsmessig tilpassing slik at
lokalsamfunnene beholder sin tilgjengelighet i forhold til dagens situasjon. Det er også et
mål om at del av trafikken på lokalvegnettet kan overføres til en ny 4 felts E6.
Sammenhengen mellom E6 og det lokale vegnett må utformes med tanke på tilfredsstillende
busstilbud for lokalsamfunnene. Dette gjelder både lokale og regionale bussruter, og
ekspressbusser som trafikkerer E6.

2.2

Om kommunedelplanen

Tiltakene krever plan etter plan- og bygningsloven. Slik plan er nødvendig både for endelig
vedtak om finansiering, og for vedtak om utbygging. En kommunedelplan skal først og
fremst avklare alternativ for veg. Vedtatte alternativer vil bli fulgt opp med mer detaljerte
reguleringsplaner. Reguleringsplanene er bl.a. også grunnlag for grunnerverv.
Kommunedelplanene faller inn under plan- og bygningslovens bestemmelser om konsekvensutredninger (jf forskrift om konsekvensutredninger av 1. april 2005). Det vil si at det
kreves et planprogram i forkant av planleggingen, og at konsekvenser av planen må
dokumenteres særskilt. Et felles planprogram ble utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid
med Stange, Hamar og Ringsaker kommuner. Planprosessen er nærmere beskrevet i kapittel
3.
Planarbeidet med konsekvensutredning er i hovedsak utført av Statens vegvesen, i nært
samarbeid med kommunene.
Planvedtak er en forutsetning for å få finansiert prosjektene, dvs budsjettvedtak og for en
eventuell beslutning om delvis bompengefinansiering i Stortinget.
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2.3

Vegstandard

E6 skal skiltes med hastighet 100 km/t. Dette vil også innebære utbedring av eksisterende
veg på enkelte punkter. Alle kryss på E6 skal være planskilte. Det skal være sammenhengende lokalveg på strekningen etter vegnormalenes standardkrav. Tiltak for myke trafikanter
skal vurderes.
På strekningen mellom Kolomoen og Moelv skal det etableres hovedrasteplasser, uten
kommersielle anlegg, for begge kjøreretninger.
Vegstandard er mer detaljert beskrevet i kapittel 4 Beskrivelse av planforlaget.

2.4

Ulykker og trafikkmengder på dagens E6

2.4.1

Ulykkessituasjon Kolomoen - Moelv

Hovedproblemet knyttet til vegstrekningen er mange alvorlige ulykker. I perioden 1999 –
2006 skjedde det 182 ulykker med personskade på strekningen mellom Kolomoen og
Lillehammer. I disse ulykkene mistet 35 mennesker livet og 46 ble hardt skadd.
Figur 2-1 på neste side viser kart over hvor ulykkene er skjedd på hele strekningen.
Antallet ulykker har holdt seg stabilt i perioden til tross for at trafikken har økt.
Variasjon av ulykker over året viser at det skjer flest ulykker de tre vintermånedene hvor
november er den måneden hvor alvorlighetsgraden på ulykken er størst; dvs flest drepte og
skadde.
Trafikken er størst på fredager og søndager. Dette er også de dagene i løpet av uken hvor det
er flest personskadeulykker.
Statistikken viser at det største problemet er knyttet til møteulykker. Disse utgjør 38 % av
totalt antall personskadeulykker, men det er disse ulykkene som forårsaker 81 % av alle
dødsfall på strekningen. En årsak til dette er at vegen har stor trafikk som kjører med høy
hastighet, og at det bl.a. mangler fysisk midtdeler.
Av totalt antall personskadeulykker utgjør utforkjøringsulykker 29 %, og ulykker med
kjøretøy i samme retning utgjør 19 %.
De alvorlige trafikkulykkene fordeler seg over hele strekningen, med en svak overvekt av
ulykker i Hedmark mellom Kolomoen og Moelv. Det er imidlertid ingen spesielle
ulykkespunkter som peker seg ut.
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Figur 2-1:

Kart med antall drepte og alvorlig skadde på strekningen Kolomoen –
Lillehammer.
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2.4.2

Trafikksituasjon

E6 er en trafikkert hovedveg. Trafikkbelastningen på E6 er uttrykt i gjennomsnittelig
døgntrafikk (årsdøgntrafikk, ÅDT 2005). Utviklingen av denne over en tiårsperiode er vist i
figur 2-2. Gjennomsnittlig trafikkvekst i perioden 1997-2006 på E 6 varierer mellom 1,7 og
4 prosent pr. år.
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Utvikling i gjennomsnittlig årsdøgnstrafikk ved faste tellepunkt i perioden
1997 – 2006

Trafikkgrunnlaget for våre videre vurderinger er basert på 2005-data fra tellepunkt langs E6
og norsk vegdatabank. For beregning av 2025-trafikk er følgende trafikkøkning lagt til
grunn:
Tabell 2-1: Prosentvis trafikkøkning
Trafikkøkning

2005
1,6 %

2006-2011
1,0 %

2012-2020
0,9 %

2021-2040
0,8%

Trafikkfordeling over døgnet er vurdert ut fra data fra kontinuerlige tellepunkt ved Mjøsbrua
og Verven (like syd for Brumunddal) samt data for E6 ved Espa syd for Kolomoen. Fra
Hamar og nordover er Verven tellepunkt mest representativt og det er derfor foretatt en
interpolering av dataene for Verven - Mjøsbrua der Verven-dataene har veid tyngst.
Trafikkdataene som er benyttet i beregningene videre er vist i tabell 2-2.
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Tabell 2-2: Trafikktall på delstrekninger i Ringsaker
Strekning
Fra
Arnkvern
Nydal

Til
Nydal
Brumunddal

Brumunddal
Pellervika

Pellervika
Økelsrud

77 %
77 %

15 %
15 %

8%
8%

15 %
16 %

14 374
14 730

17 349
17 778

Økelsrud
Rudshøgda

Rudshøgda
Moelv

77 %
77 %

15 %
15 %

8%
8%

16 %
16 %

14 530
13 140

17 537
15 859

Moelv

Mjøsbrua

76 %

17 %

7%

15 %

11 990

14 471

2.5

Trafikkfordeling
% tunge
ÅDT 2005 ÅDT 2025
Dag
Kveld
Natt
Total
Total
Total
78 %
14 %
8%
16 %
14 722
17 769
78 %
14 %
8%
15 %
15 169
18 308

Særskilte problemstillinger og viktige hensyn i planleggingen

2.5.1

E6 Arnkvern – Bergshøgda

På strekningen mellom Arnkvern og Bergshøgda er eksisterende E6 forberedt for en
utvidelse av to nye felt vest for eksisterende veg. Bruer som krysser eksisterende E6 er
tilpasset en 4 felts veg med midtdeler på 6 meter og en total vegbredde på 26 meter, 4 meter
bredere enn det som er vist i kapittel 4 om vegstandard.
Statens vegvesen har i sitt grunnlag lagt til grunn at utvidelsen skal skje mot venstre, vest for
eksisterende E6. Dette også på bakgrunn av parallellvegen, fv 84 som ligger tett inntil E6 på
østsiden samt en eksisterende støyvoll som er etablert mellom E6 og fylkesvegen.

2.5.2

Strandsonen i Brumunddal

Gjennom Brumunddal har kommunen i planprogrammet framsatt spesifikke krav til sidevalg
for utvidelse, og Ringsaker kommune viser til følgende:
Krav til framføring gjennom Brumunddal ihht til K-sak 146/05
Det forutsettes at en utvidelse av E6 skjer mot vest på rettstrekningen forbi
Brumunddal. I henhold til K-sak 146/05 betinger utvidelsen at det utføres avbøtende
tiltak i strandsonen med opparbeidelse av friområde på den delen av Strandsagtomta
som ikke går med til utvidelsen. Det må også opparbeides gode forbindelser langs
stranda fra Vervenvika til Pellervika, i tillegg til forbindelser på tvers av E6 fra
sentrum og boligområdene ned til strandområdene.
Eksisterende næringsområde på Strandsaga må omdisponeres fra næring til friområde. Dette forutsetter nytt erstatningsareal for erverv på østsiden av E6 i Pellervika.
En del av Strandsagtomta skal midlertidig benyttes som riggplass/deponeringsareal i
forbindelse med E6 utbyggingen. Kommunen forutsetter at de avbøtende tiltakene
gjennomføres i etterkant av riggperioden.
Statens vegvesen har som tiltakshaver uttalt at de vil vurdere overnevnte forhold i det videre
arbeidet. Kommunedelplanen utarbeides på et nivå som medfører at det er nok fleksibilitet til
at disse målsettingene ikke hindres.
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2.5.3

Moelv

Under behandling av planprogrammet for strekningen Kolomoen – Moelv ble det etterlyst
både fra Fylkesmannen, NVE, fylkeskommunen, kommunen og beboere på Moelv om at
planer for firefelts E6 burde inngå i planene fram til bruhodet for ny Mjøskryssing. Dette ble
ikke gjort, denne parsellen avsluttes fortsatt med rv 213 i Moelv, men det er satt i gang et
separat planarbeid på kommunedelplannivå i regi av Ringsaker og Gjøvik kommuner, der
målsettingen er å fastsette trasé for Ny Mjøskryssing.
Planprogrammet for dette prosjektet lå ute til høring og offentlig ettersyn sommeren 2007 og
forventes å bli behandlet i årsskifte 2007/08.
Planprogrammet omhandler forslag om brutraséer og tunnelløsninger for Ny Mjøskryssing.
Det anbefales imidlertid at i det i det videre arbeidet med en kommunedelplan vurderes 2
brualternativer. I tillegg bør det legges stor vekt på å løse lokalvegtilknytning til Moelv
sentrum fra eksisterende Mjøsbru. Denne kan berøre boligområder i nærheten av Moelv
sentrum, samt områder med skole og idrettsanlegg. De anbefalte alternative brukryssingene
påvirker ikke løsingene i denne kommunedelplanen.

2.5.4

Kollektivtransport

Temaet vurderes som tilstrekkelig utredet og behandlet gjennom fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen – Hamar – Lillehammer, jfr. også Miljøverndepartementes brev
datert 18.04.2001.
Det legges opp til bussholdeplasser i tilknytning til kryssene i Brumunddal, på Rudshøgda og
i Moelv. Utover dette er det ingen spesielle tiltak for kollektivtrafikken som blir behandlet i
dette kapitlet.
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3

PLANPROSESS

3.1

Forankring

Planleggingen og planprosessen er forankret i Nasjonal transportplan, fylkesdelplan for
transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene og konsekvensutredningen for E6
Gardermoen - Moelv, ref. kap. 1.1.
Det foreligger et felles planprogram datert 19.03.2007 for strekningen Kolomoen - Moelv for
kommunene Stange, Hamar og Ringsaker kommune. Arbeidet med kommunedelplaner med
konsekvensutredning ble kunngjort, jfr. pbl § 20-2 samtidig som forslag til planprogram for
strekningen Kolomoen – Moelv ble lagt ut på offentlig ettersyn.
Kommunene behandlet særskilt de delene som gjaldt generelt for tiltaket og for de delene
som gjaldt den enkelte kommune spesielt. I høringsperioden fram til 01.09.06 var det åpne
møter i hver av kommunene, åpne kontordager, møter med berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner mm. Det var vel 70 uttalelser til planprogrammet. De fleste uttalelsene for Ringsaker kommune gjaldt behovet for å fastsette traséen videre til et framtidig
bruhode for ny Mjøskryssing, støy og kryssløsning i Brumunddal.
Ringsaker kommune fastsatte planprogrammet i Formannskapet den 24. januar 2007.
Kommunen forutsetter at det i samarbeid med Gjøvik kommune utarbeides en felles
kommunedelplan for E6 Moelv - Biri med bistand fra Statens vegvesen hvor bl.a. arealbruk i
Moelv avklares. Det er nå utarbeidet et separat planprogram for ny Mjøskryssing. Dette
planprogrammet har ligget ute på høring juli – sept. 2007 og forventes å bli behandlet i
kommunene Ringsaker og Gjøvik ved årsskifte 2007/08, jfr. kap. 2.5.3. Planprogrammet
anbefaler 2 alternativer videreført, begge kan tilpasses de løsningene som presenteres i dette
planforslaget.
I etterkant er det avholdt en rekke arbeidsmøter med administrasjonen i de tre kommunene,
fylkeskommunen og Fylkesmannen i forhold til utforming av plankart, innhold i temautredninger, planprosesser osv.

3.2

Om utvikling og siling av alternativer

I Ringsaker kommuner har det i denne planfasen ikke vært vurdert konkrete alternativer til
eksisterende korridor. Dette ble fastlagt gjennom den tidligere omtalte KU for strekningen
Gardermoen – Moelv og i fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene.
Innenfor disse retningslinjene har det vært vurdert alternative løsninger for:
Kryssutforming
Nedleggelse eller opprettholdelse av kryss; Økelsrud og Pellervika har vært vurdert i
arbeidet med kommunedelplanen.
Sidevalg for utvidelse, bl.a.
-

Gjennom Brumunddal

-

Strekningen Økelsrud – Rudshøgda
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Vurdering av terrasserte traséer
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4

BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

4.1

0-alternativet

Alternativ 0 er å beholde dagens E6, men med en forventet trafikkutvikling som beskrevet i
kapittel 5.2.2 Trafikkprognoser. Nødvendige trafikksikkerhetstiltak og vedlikehold er
forutsatt gjennomført innenfor årlige budsjettrammer. Alternativet er sammenlikningsgrunnlag i konsekvensanalysen.

4.2

Generelt om tiltaket

Planområdet omfatter utvidelse av E6 fra 2 til 4 felt på strekningen mellom Hamar grense og
kryss med rv 213 i Moelv. Planområdet er vist på figur 4-1 på neste side.
I hovedsak foreslås det en ensidig utvidelse, med to varianter i Moelv, en variant med senket
E6 gjennom kryssområdet og en variant som følger eksisterende trasé.
På strekninger med ensidig utvidelse opprettholdes de eksisterende feltene henholdsvis som
de 2 nordgående felt eller 2 sørgående felt i den framtidige firefelts løsning. Planforslaget
inneholder også forslag til løsninger for følgende tiltak:
Kryssløsninger og nedleggelse av kryss
Støyskjermingstiltak
Landskapstiltak
Omlegging av underganger/-overganger
Overvannshåndtering
Kompensasjonstiltak for nødvendige inngrep
Strekningen mellom Hamar grense i sør og Moelv i nord er ca 24,5 km.
Forut for kommunedelplanene er det sett på alternative løsninger, som er bearbeidet og
vurdert fortløpende. Planprogrammet vedtatt i den Ringsaker kommune har fastsatt hvilke
alternativer som er utredet videre i kommunedelplanene. Blant annet er det sett på varianter
gjennom kryssområdet ved innkjøringen til Moelv sentrum. I tillegg til traséforslaget i
kommunedelplanen er eksisterende trasé uten tiltak, men med eksisterende trafikk framskrevet til 2025, senere omtalt som alternativ 0 benyttet som et referansealternativ/
sammenlikningsgrunnlag i forhold til konsekvensutredningen. Det foretas ingen ytterligere
beskrivelse av alternativ 0 i tiltaksbeskrivelsen, men det framkommer som del av eksisterende situasjon.
Som forutsetning for den mer konkrete utformingen av tiltaket, gjennom bl.a. ulike tverrprofiler er formingsveileder datert oktober 2006 lagt til grunn.
Videre er det gjennomført en mer detaljert beskrivelse av tiltaket i kap 4.3 – 4.10.
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Figur 4-1:

Planområdet Ringsaker sør
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Figur 4-2:

Planområdet Ringsaker nord.
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4.3

Tverrprofilet

På strekningen gjennom Ringsaker kan det være aktuelt å benytte to ulike tverrprofiler.
Hovedprinsippet som i hovedsak forelås er:

Figur 4-3:

Forslag til tverrprofil nord for Bergshøgda. Standard tverrprofil for framtidig
E6 i Hedmark

I tillegg er det benyttet en annen profilbredde på strekningen mellom Arnkvern og Bergshøgda. Prinsippet for denne løsningen er den samme som i figur 4-3, men med midtdeler på
6 meter mellom sørgående og nordgående kjørebane.

4.4

Trasé

Hamar grense – Nydal
På strekningen fra Hamar grense til forbi Nydalskrysset, en strekning på ca 2,8 km (til profil
6500) forutsettes det en ensidig utvidelse mot venstre. På strekningen er det et utvidet profil
til ca 26 meter for å tilpasses alle bruer over eksisterende E6.

Figur 4-4:

E6 sør for Nydalskrysset sett mot nord. Illustrasjon fra 3D-modell.

Gjennom Nydalskrysset og opp mot Bergshøgda er det i dag 2 felt for nordgående trafikk.
Feltene opprettholdes som del av den framtidige 4 felts løsningen. Sørgående felt utvides fra
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ett felt til to felt, og delvis med av- og påkjøringsramper. Det vurderes som behov for en
utvidelse med ca 3,5 meter på denne strekningen. Jfr. figur 4-5 under.

Figur 4-5:

E6 sett fra Nydalskrysset mot sør. Illustrasjon fra 3D-modell.

På denne strekningen vil driftsveg på overgangsbru ved ca 700 meter sør for Nydalskrysset,
foreslås fjernet. Denne vil erstattes med en delvis oppgradering og delvis ny driftsveg, ca 800
meter lang fra Nydalskrysset og øst for E6 mot sør.
Nydal – Brumunddal
Opp bakkene gjennom Nydalskrysset og til profil ca 7400, en strekning på ca 2 km er det i
dag 2 felt i retning mot nord. Dette opprettholdes som nordgående felt i den framtidige 4 felts
løsningen. Sydgående felt utvides mot vest for å oppnå et nytt felt.
Mellom Nydalskrysset og Bergshøgda er eksisterende bruer over E6 bygd for tilpasning til
en framtidig 4 felts løsning.
På denne strekningen ligger det i dag en voll mellom Furnesveien, fv 84 og E6. Denne vollen
opprettholdes, men tettes igjen over en strekning på ca. 400 meter midtveis.
På Bergshøgda foreslås det å bli etablert et nytt kryss. Dette er nærmere beskrevet i kap. 4.5.

Figur 4-6:

E6 mot Bergshøgda. Illustrasjon fra 3D-modell.
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Det skjer et sideskifte fra utvidelse mot venstre til utvidelse mot høyre gjennom venstrekurven over Bergshøgda, videre ned mot Brumunddal til høyrekurven i bunnen av bakken er
det utvidelse mot høyre. I denne høyrekurven foretas et nytt sideskifte til venstre for
eksisterende E6.
Den neste kilometeren er det foreslått en utvidelse av E6 mot vest. Strandvegen og næringsarealene øst for E6 skal ikke berøres. Utvidelse for å oppnå tilstrekkelig bredde skjer mot
vest. På denne strekningen settes det opp en mur som fundament for en eventuell støyskjerm,
men som også bidrar til mindre fylling. Årsaken er et ønske om å redusere eventuelle inngrep
i strandsonen til et minimum, samtidig som næringsarealene på østsiden ikke skal reduseres.

Figur 4-7:

E6 sør for Brumunddal, sett mot nord.

Den siste kilometeren fram mot kryss med Brumunddal forutsettes E6 utvidet ensidig, med
utvidelse mot sørvest. Alle underganger og overganger opprettholdes. Undergang ved pr.
12.750 opprettholdes kun som fotgjengerundergang. Bru over Brumunda opprettholdes med
dagens spenn. Inngrep i strandsonen som eventuelt vil redusere mulighet for dagens bruk
erstattes. Dette innebærer at turstier som brytes, strandarealer som går med grunnet tiltaket,
erstattes med nye. Vegetasjon i beltet mellom E6 og strandsonen erstattes med ny vegetasjon.
Detaljer i tilknytning til dette planlegges og fastsettes i detalj- og reguleringsplanen. Det
forutsettes at disse tiltakene gjennomføres samtidig med utbyggingen av E6.

Figur 4-8:

Strandområdene langs E6 sør for Brumunddal, sett mot sør.
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Brumunddal – Rudshøgda
Fra Brumunddal utvides E6 mot vest videre fram til Pellervikakrysset. I høyrekurven over
høybrekket nord for krysset foreslås et sideskift for utvidelsen slik at E6 videre utvides mot
høyre. Dette innebærer inngrep i skråningen og erverv av dyrket mark nordøst for E6.
Pellervikakrysset foreslås stengt. Rv 212 over E6 opprettholdes, noe som innebærer at det
ligger inne et forslag om å etablere en ny parallellveg langs nordøstsiden av E6 mellom
Brumunddal og rv 212 ved Pellervikakrysset. For ikke å belaste Brumunddal sentrum med
økt tungtrafikk som følge av nedleggelse av krysset, er det innarbeidet i forslaget en
forutsetning om at jernbaneundergangen i Strandsagveien utbedres til full standard i forhold
til fri høyde og tilfredsstillende bredde for denne type veg.
Nord for Pellervika utvides E6 fram til Rudshøgda som en ensidig utvidelse mot høyre,
nordøst for dagens E6. Mellom Økelsrudkrysset og Rudshøgda ble det i en tidlig fase vurdert
en sørvestlig utvidelse. Grunnet vann- og avløpsledning langs venstre side av E6 ble det
vurdert at å flytte et høyspent luftstrekk var mindre kostnadskrevende.
Det vurderes tosidig rasteplass i Brumunddal i området til dagens Pellervikakryss eller et
alternativ med en ensidig rasteplass på Strandsagtomta nær krysset i Brumunddal. Fra
friområdene ved Brumunddal (Strandsagtomta) skal det etableres tursti langs Mjøsa fram til
undergang i Pellervika med tilknytning til en framtidig rasteplass. Denne turstien er del av en
sammenhengende tursti langs Mjøsa fram til Harpvika, vist i kommuneplanens arealdel og
med en mulig forlengelse mot Botsenden.

Ensidig
Figur 4-9:

Tosidig
Mulige rasteplasser i Brumunddal

Overgangsbruer mellom arealene øst og vest for E6 ved profilene 16.500, 18.300 mellom
Pellervika og Økelsrudkrysset opprettholdes. Eksisterende bruer skal videreføres og
forlenges. Overgangsbru ved profilene 16.300 mot Harpvika og 17.600 til hytte ved
Botsenden er forutsatt revet.
Økelsrudkrysset foreslås også nedlagt. Alternativt er det vist på tegninger som et tradisjonelt
ruterkryss med ny overgangsbru kryssende rettvinklet i forhold til E6. Behov for dette
krysset er vurdert i det videre planarbeidet, jfr. kap. 5.5.
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Figur 4-10:

E6 mot Botsenden, sett mot nord. Illustrasjon fra 3D-modell.

Rudshøgda – Moelv
Gjennom kryssområdet på Rudshøgda forelås det å legges de 2 nye feltene på sørvest siden
av E6. Krysset på Rudshøgda foreslås kun i et alternativ, som ruterkryss med rundkjøringer i
kryssene mellom lokalveg og ramper, jf kap 4.5.2.
Eksisterende rasteplass/hvileplass 700 meter nord for krysset foreslås fjernet. Likeledes
rasteplass for sørgående trafikk ca 1,2 km lengre nord.
Alle overgangsbruer og underganger på strekningen opprettholdes og forlenges for å kunne
tilfredsstille behovene for en 4 felts veg.

Figur 4-10:

E6 sett mot Rudshøgda på slette sør for Skarpsnotunnelen.

I høyrekurven sør for Skarpsnotunnelen endrer beliggenheten av de to nye feltene side. Ny
tunnelløp for de to nye feltene legges øst for eksisterende Skarpsnotunnel for nordgående
trafikk.
Gjennom kryssområdet med kryss med rv 213 for avkjøring til Moelv forelås i 2 alternativer.
Det ene alternativer forutsettes en senket E6, mens det andre opprettholder dagens trasé for
E6. Alternativene er avhengig av krysset og blir omtalt nærmere i tilknytning til beskrivelsen
av kryssene.
Planområdet avsluttes etter kryss med rv 213.
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4.5

Kryss

Arnkvernkrysset
Et alternativ, eksisterende ruterkryss justeres for å tilpasses en ny 4 felts E6. Det legges til
grunn kun mindre justeringer av rampetilknytning til E6.

Figur 4-11:

Arnkvernkrysset

Nydalskrysset
Nydalskrysset er vist i 3 varianter, variant A er eksisterende ruterkryss tilpasset ny 4 felts E6
uten tiltak inn mot Furnesveien. Variant B foreslår rundkjøring og noe utbedring av
tilknytning mellom sekundærvegen og ramper. Varianten krever noe mer omlegging av
ramper og rampetilknytning.
Eksisterende påkjøringsrampe mot nord opprettholdes som i dag i begge alternativer. Dette
innebærer at inngrep på næringseiendommen i nordre kvadrant øst for E6 er unødvendig.
Likeledes er kryssalternativene like på sørsiden av E6.

Alternativ A
Figur 4-12:

Alternativ B
Nydalskrysset, alternative løsninger

Det foreslås også en variant C. Denne medfører ingen tiltak på sekundærvegnettet. Av- og
påkjøring til E6 tilknyttes eksisterende ramper så raskt som mulig.
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Variant C
Figur 4-13:

Nydalskrysset, variant C.

Kryss Bergshøgda
Som et alternativ og tillegg til dagens kryss mellom E6 og lokalvegnettet i Ringsaker foreligger
det et forslag om å etablere kryss på Bergshøgda. Dette krysset vil betjene trafikk til/fra
Brumunddal sør, trafikk som i dag i stor grad belaster Furnesvegen sør for Bergshøgda.
Målsettingen er at mest mulig av dagens lokaltrafikk mellom Brumunddal sør og Hamar benytter
E6 framfor lokalvegnettet.
Et eventuelt kryss på Bergshøgda må sees i sammenheng med eventuelle planer for bompengefinansiering av tiltaket.
Planforslaget er vist på figur 4-14 under.

Figur 4-14:

Nytt kryss på Bergshøgda.
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Kryss Brumunddal
Krysset er foreslått i 3 varianter som grunnlag for videre planarbeid. Kryssene er vist på figur
4-15 og 4.16 under:
Variant A:

Ruterkryss beliggende i eksisterende kryssområde. Rundkjøring i kryss
mellom ramper og lokalveg. Rampene på begges sider legges om. Gang- og
sykkelveg foreslås gjennom kryssområdet. Det er vist at lokalvegen også har
kontakt til områdene ut mot Mjøsa vest for E6, men det er ikke nødvendig
eller en forutsetning for alternativet.

Variant B:

Ruterkryss, der løsningen vest for E6 er lik alternativ A, mens eksisterende
kryssløsning opprettholdes på østsiden. Alternativet forutsetter langt mindre
utbygging.

Variant B

Variant A
Figur 4-15:

Kryss i Brumunddal, variant A og B.

Variant C:

Denne varianten er tilsvarende variant B, bortsett fra at krysset, mellom
rampene vest for E6 foreslås som et kanalisert T-kryss. Krysset er vist på figur 4-16 under.

Variant C
Figur 4-15:

Kryss i Brumunddal, variant C
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Pellervika
Krysset foreslås stengt. Riksveg 212 føres som en parallellveg til E6 fram til krysset i
Brumunddal. For å avbøte for eventuelle økt tungtrafikk gjennom Brumunddal sentrum er en
utbedring av jernbaneundergangen i Strandsagveien, samt vurdering av Strandsagveien og
kryss med fv 84 innarbeidet i kommunedelplanen.
Økelsrudkrysset
Økelsrudkrysset foreslås nedlagt. Det ble i august 2007 gjennomført tellinger i krysset, noe
som viste at det var ca 250 kj.t./døgn som svingte av fra E6 nord i krysset, og ca 350
kj.t./døgn som kom fra E6 sør.
Behovsvurdering av krysset er nærmere beskrevet i kap. 5.5.
Rudshøgda
Krysset på Rudshøgda foreslås kun i et alternativ, som ruterkryss med rundkjøringer i
kryssene mellom lokalveg og ramper. Kun mindre justeringer og tilpasninger i forhold til
dagens kryss. Bru for lokalveg rettes opp og utvides med plass for gang og sykkelveg.

Figur 4-16:

Kryss på Rudshøgda.

Moelv
E6 gjennom Moelv, nord for Skarpsnotunnelen vises i to alternativer, og med ulike kryssløsninger. Alternativet gjennom Moelv blir veldig formet av den aktuelle kryssløsningen.
Variant A:

Følger eksisterende E6 med utvidelse mot vest fra kurven etter utløpet fra
Skarpsnotunnelen. E6 følger dagens linjepålegg. I variant A brukes dagens
kryssystem. Rampene justeres noe for å tilpasse seg utvidelsen av E6. Det
etableres ny rundkjøring i kryss med rv 213. Eksisterende rv 213 under E6
opprettholdes. Alternativet er vist på tegning C112.

Variant B:

Denne varianten er vist på tegning C112a. Det viser en senket E6 i forhold til
dagens løsning. Det forutsettes en senket løsning med sentrisk utvidelse i
forhold til i dag. Krysset vist på tegning E10-3 er forutsatt ved denne varian-
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ten av E6. Kryss er formet som et ruterkryss, med lokalveg som en mer rettlinjet veg (rv 213) over E6. Rampene tilknyttes rv 213 med rundkjøringer.
Gang- og sykkelveg følger nytt vegsystem. Bensinstasjon på vestsiden må
flyttes. Eksisterende bru og ramper fjernes og revegeteres.

Eksist. trasé, variant A
Figur 4-17:

4.6

Senket trasé, variant B

Kryss i Moelv

Bruer, underganger og overganger

Alle over-/underganger opprettholdes, bortsett fra en overgang like sør for Nydalskrysset og
overganger ved Harpvika og ved Botsenden som foreslås tatt bort.
Totalt sett er det ca. 25 krysninger som må forlenges. Dette er om lag likt fordelt mellom
underganger og overganger.

4.7

Lokalveger og atkomstveger

Sør for Nydalskrysset vil en eksisterende driftsovergang stenges, eksisterende bru rives. Som
erstatning for dette bygges en ny driftsveg på ca 800 meter lengde fra Furnesveien like øst
for Nydalskrysset parallelt med E6.
I Brumunddal foreslås det å legge ned Pellervika krysset. Det etableres en ny rv 212 fra
Pellervikakrysset, parallelt med E6 mot kryss med Brumunddal, en lengde på ca 1,5 km.
Denne kan supplere eksisterende fv 84 gjennom Brumunddal sentrum. Den nye forbindelsen,
inkludert utbedring av Strandsagveien og jernbaneundergang i Strandsagveien, vil gi
adkomst til eksisterende og de nye næringsarealer like øst for E6 nord for krysset i Brumunddal. I tillegg må utforming av kryss mellom Strandsagveien og fv. 84 vurderes.
Som erstatning for nedleggelse av Pellervikakrysset skal en utvidelse og oppgradering av
eksisterende undergang under jernbanen i Strandsagveien vurderes i detalj- og reguleringsplanen. Som grunnlag for vurderingene skal det gjennomføres en trafikkanalyse som skal
angi de trafikkmengdene som bruker Strandsagveien.
Turveg/atkomstveg på bru over E6 innerst til Harpvika og i Botsenden foreslås stengt. Bru
tas bort. Det etableres nye turstier mellom E6 og Mjøsa i skråningen ned mot vannet, på
strekningen nord for Pellervika innerst ved Botsenden, jfr. kap. 4.10.
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Kommunedelplanens arealdel har videreført kommuneplanens arealdel som viser gang- og
sykkelveg i strandsonen opp til nord for Harpvika. Dette er ikke nødvendigvis en del av E6–
tiltaket. E6 bryter ingen parallell gående gang- og sykkelveg og alle gangveger som krysser
E6 opprettholdes. Den videre detaljeringen av turstier langs E6 og som erstatning for det en
utvidelse av E6 berører vil skje i detalj- og reguleringsplanen for tiltaket.

4.8

Ekspressbusser og lokale bussruter

Det legges opp til busslommer for busstrafikk langs E6 både ved Brumunddal, Rudshøgda og
Moelv. Ved Brumunddal foreslås det bussholdeplass langs påkjøringsrampe i retning mot
nord for nordgående trafikk, mens det for sørgående trafikk legges på sørgående påkjøringsrampe. Busslommene tilknyttes et gang- og sykkelvegnett gjennom kryssområdet som igjen
tilknyttes det overordnede gang- og sykkelvegnettet inn mot Brumunddal sentrum. Busslommene skal bl.a. betjene ekspressbussene som trafikkerer E6.
Likeledes etableres busslommer på nordgående påkjøringsrampe, mens det for sydgående
trafikk er etablert på avkjøringsrampen fra nord i Moelv.

4.9

Tiltak mot støy

Det vises til en felles støyutredning for hele strekningen mellom Kolomoen i sør til Moelv i
nord. I tillegg er det utarbeidet en egen veileder for utforming av støytiltak for hele E6
prosjektet mellom Gardermoen og Biri.
Det vurderes lav skjerm på toppen av høyre fjellskjæring nord for Nydalskrysset.
Dette innebærer at husgruppe på ca 12 boliger vil bli skjermet til under 55 dB(A).
Ved kryssing av Fv69 er det lagt inn støyskjermer på vegkant på begge sider av E6.
Støyskjerm på vestsiden er 3 m og støyskjerm på østsiden 2,5 m.
I bakkene ned mot Brumunddal vurderes lav skjerm på vegskulder over en lengde
med ca 4 km skjerm.
På høyreside den siste kilometeren fram mot kryss i Brumunddal settes opp en ca 2,5
meter høy skjerm mellom E6 og Strandvegen. På strekningen skal det i det videre arbeidet med støytiltakene i detalj- og reguleringsplanen spesielt se på løsninger som
ikke hindrer utsyn mot Mjøsa for beboere i Brumunddal mer enn nødvendig for å sikre effekt av skjermen.
Støytiltak på venstre side vurderes ut mot friområdene langs Mjøsa gjennom Brumunddal. Det vurderes en lav skjerm over en strekning på 1,5 – 2 km som skal utformes på en måte som ikke hindrer utsikt til Mjøsa mer enn nødvendig, men samtidig ivaretar skjermingseffekten ut mot strandsonen.
Sør for Skarpsnotunnelen er det lagt inn 1500m 2,5 m høy skjerm mot øst. Voll med
tilsvarende skjermingseffekt anbefales som grunnlag for videre arbeid.
På vestsiden av E6 inn mot Skarpsnotunnelen er det lagt inn 1 m skjerm på vegkant
fra 600 m sør for tunnelmunning og nordover. Skjermen føres ut på eksisterende voll
og opp langs fjellskjæring siste 200 m før tunnelmunning.
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På nordsiden av Skarpsnottunnelen settes opp en 2,5 meter skjerm langs venstre side
av E6 over en strekning av ca 400 meter i begge alternativer for E6 gjennom Moelv.
I tillegg er der for Alternativ A lagt inn tosidig 1 m skjerm gjennom Moelv. For
alternativ B, senket løsning, er behovet for skjerming redusert.
Utover dette foreslås det bruk av lokale skjermer. I Ringsaker vil dette utgjøre i
størrelsen 35 – 40 boenhet der lokale skjermer bør vurderes.
Den konkrete utformingen av de aktuelle støytiltakene vil skje i henhold til ”Veileder for
støytiltak – vedlegg til formingsveileder”, datert 8. november 2007 og som omfatter hele E6
prosjektet mellom Gardermoen og Biri. Forslag til og fastsettelse av den detaljerte utformingen vil skje i forbindelse med detalj- og reguleringsplan for strekningen. Utforming av
støytiltakene skal utformes ihht de områdene E6 går gjennom. For områder der opplevelse av
landskapet for naboer til E6 og for de reisende er sentralt, kan skjermingstiltak av gjennomsiktig materiale vurderes.

4.10

Særlig avbøtende tiltak

Tiltak for å bedre forholdene for friluftsliv
Det legges til rette for å etablere en tursti mellom E6 og Mjøsa fra sør ved Verven til
Sandbakkstranda nordvest for Pellervika. Turstien er del av en sammenhengende tursti langs
Mjøsa, vist i kommuneplanens arealdel og med en mulig forlengelse mot Botsenden.
Turstien tilknyttes også tursti langs strandsonen i retning mot Hamar. Denne turstien må også
sees i sammenheng med opprustning av strandsonen mellom Verven og Strandsaga etter
utvidelse av E6.
Tursti langs Mjøsa skal tilknyttes turstier som krysser E6 og tursti langs Brumunda for å
tilrettelegge for en god forbindelse mellom Brumunddal sentrum og strandsonen. Alle
eksisterende turstier og kryssinger av E6 ned mot Mjøsa som blir berørt vil bli erstattet.
Det etableres en forbindelse mellom turstien langs Mjøsa og friområdene (Strandsagtomta)
til undergang i Pellervika med tilknytning til framtidige rasteplasser på begge sider av E6
ved dagens Pellervikakryss.
Strandsagtomta vil bli vurdert brukt som riggplass for E6-anlegget. Ved en eventuell
opprydding av arealene etter at riggen er fraflyttet, vil Statens vegvesen i samarbeid med
Ringsaker kommune bidra til at tomten kan framstå som et attraktivt friluftsområde langs og
i strandsonen til Mjøsa.
Tiltak mot vilt
Det er forutsatt satt opp viltgjerder på deler av strekningen langs E6.
På strekningen mellom Arnkvern og Nydalskrysset settes det opp gjerde på østsiden av E6.
Det er i dag et eksisterende viltgjerde på deler av denne strekningen. Eksisterende gjerde
opprettholdes og oppgraderes om nødvendig. På vestsiden må et eventuelt viltgjerde
vurderes i sammenheng med utbygging av næringsarealene. Mellom Arnkvern og Nydal har
Ringsaker kommune i grunnlaget for kommuneplanens arealdel fastsatt en viltkorridor som
framkommer som LNF-område i kommuneplanen. Viltkorridoren går på tvers av E6, fra
områder øst for E6 og i retning ned mot Mjøsa. Korridoren går inntil E6 på begge sider av
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vegen. I det videre arbeidet og i tilknytning til detalj- og reguleringsplanen, må aktuelle tiltak
for vilt som krysser E6 i dette området vurderes videre.
Ved Tjernlitjernet, like syd for Brumunddal og der hvor jernbanen krysser under E6, er det i
dag et viktig krysningspunkt. Viltet bruker dagens kulvert for bekken fra tjernet gjennom
fyllinga for E6. Denne kulverten skal videreføres under de to nye feltene, og vil sammen
med kulvert for fylkesveg og jernbane på begge sider av bekkekulvert, dekke behovet for
viltkryssinger i området. Lysåpning på kulverten vil vurderes i forbindelse med detalj og
reguleringsplanarbeidene.
I tillegg anbefales det viltgjerde satt opp på begge sider av E6 på deler av strekningene
mellom Botsenden og Rudshøgda og videre mot Skarpsnotunnelen. Om det er behov for
gjerde på hele strekningen, bl.a. forbi næringsarealene på Rudshøgda og på den delen av E6
der jernbanen ligger parallelt med E6, skal vurderes i det videre detalj- og reguleringsplanarbeidet.
Tiltak mot vilt vil også være et tema som senere vil inngå i arbeidet med ”Plan for Ytre
Miljø”, som utarbeides i tilknytning til reguleringsplan og byggeplan for prosjektet. Det er
spesielt i forhold behov for eventuelle viltkryssinger på strekningene mellom Nydal og
Bergshøgda og mellom Botsenden og Rudshøgda som må vurderes, også med grunnlag i
oppdaterte viltregistreringer. Utforming og lokalisering vil vurderes i reguleringsplanfasen.
Statens vegvesen vil i samarbeid med den lokale viltnemda følge opp nye viltregistreringer,
og registreringer av ulykker der vilt er involvert for å få et bedre og bredere grunnlag å
fastsette den endelige lokalisering av en eventuell viltkryssing.
Tiltak mot viltkryssinger skal framgå av Plan for Ytre Miljø.
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5

PRISSATTE KONSEKVENSER

5.1

Metode

Prissatte konsekvenser er beregnet med Statens vegvesen sin modell; Effekt, versjon 6.13.
Beregningene er en oppdatering av tidligere beregninger fra 2006 for strekningen. Oppdateringen gjelder trafikktall, prognoser og investeringskostnader. Det er i tillegg tatt hensyn til
en andel lange reiser.
EFFEKT-beregningene omfatter nyttekostnadsanalysen av de prissatte konsekvensene i den
samfunnsøkonomiske analysen. I den nye utgaven av håndbok 140 er det lagt opp til
bruttokostnadsberegninger. Dette betyr at en viser markedspriser inkl. skatte- og avgifter,
slik konsekvens faktisk oppleves for de som berøres. Dette innebærer at nyttekostnadsanalysen ikke bare synliggjør samlet effekt, men også fordelingsvirkninger mellom aktører. I
beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av aktører:
Trafikanter og transportbrukere
Operatører (kollektivselskap, parkeringsselskap og bomselskap)
Det offentlige
Samfunnet for øvrig – herunder støy og luftforurensning.
Beregningene er gjennomført for prosjektet samlet mellom Kolomoen i Stange og til Moelv i
Ringsaker. Det er ikke gjennomført EFFEKT-beregninger kommunevis, men investeringskostnad er vist både samlet og kommunevis.

5.2

Beregningsforutsetninger

5.2.1

Generelle beregningsforutsetninger

Det er lagt til grunn en kalkulasjonsrente på 4,5 % og en skattefaktor på 1,2. Analyseperioden er 25 år. Åpningsåret er forutsatt 2014. Det er videre lagt til grunn en levetid på
investeringskostnadene på 40 år. Foreliggende beregning er basert på statlig finansiering.
Som grunnlag for beregningene i EFFEKT, er det gjennomført egne analyser av støy og
luftforurensing, jf kapittel 5.4. Grunnlaget for beregning av prissatte virkninger for ulykker
er beskrevet i kapittel 5.6.1 og kapittel 5.6.4.

5.2.2

Trafikkprognoser

Vegvesenets generelle prognoser for trafikkutviklingen i Hedmark fylke er lagt til grunn for
beregningene. Forventet årlig trafikkøkning er i henhold til disse prognosene:
Det er regnet med 20 % andel lange reiser. Lange reiser omfatter i denne sammenheng reiser
på mer enn 100 km.
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Tabell 5-1:

Statens vegvesens generelle prognoser for trafikkutvikling i Hedmark fylke

Periode

Lette biler

Tunge biler

Busser

2007-2014

0,3 %

1,3 %

1,3 %

2015-2020

0,3 %

1,2 %

1,2 %

2021-2039

0,7 %

1,1 %

1,1 %

5.3

Investeringskostnader

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for alternativene samlet og innenfor den enkelte
strekning. Kostnadene er kvalitetssikret ved hjelp av metoden ANSLAG. Ved utarbeidelse av
kostnadsoverslagene er det tatt utgangspunkt i en usikkerhet på maks +/-25 %. Overslagene
omfatter nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt vegnett samt tilhørende avbøtende
tiltak.
Forventningsverdien for de samlede investeringskostnader for alternativene er som følger:
Beregning 1: Trasé gjennom Åkersvika: 2047 mill. kr
Beregning 2: Trasé utenom Åkersvika: 2156 mill. kr
Traséalternativene gjennom Åkersvika er nærmere beskrevet i kommunedelplan for E6 i
Hamar kommune.
Det er lagt til grunn at traséene er tilnærmet like mht prissatte konsekvenser med unntak av
investeringskostnadene.
Tabell 5-2:

Investeringskostnader for utvidelse av E6 i Ringsaker kommune. Prisnivå
2007.

Alternativ

Ringsaker, dagens
trasé i Moelv
Ringsaker, senket
ved Moelv

Lengde

Bruer / tunneler

Ca 24,5 km

2 nye løp i
Skarpsnotunnelen
Ca 24,5 km
2 nye løp i
Skarpsnotunnelen

Beregnet
kostnad

Sannsynlighet for
at kostnaden ligger
innenfor +/- 25%
1075 mill kr
98 %
1121 mill kr

98 %

Usikkerhetsvurderingene ble gjennomført etter samme prinsipp for samtlige parseller, siden
det i hovedsak er utvidelse av eksisterende veg, med unntak av et alternativ forbi Åkersvika i
Hamar. Følgende usikkerhetselementer er benyttet:
Tilgjengelige deponier
Miljøkrav
Parallellføring – bruk av eksisterende konstruksjoner og veg
Naturreservat Åkersvika (kun for de to alternativene i Hamar)
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Markedssituasjonen
Uforutsett i forhold til detaljeringsgrad
I tillegg er det vurdert kutt dersom finansiering av prosjektet blir problematisk. Av aktuelle
tiltak er bl.a. følgende vurdert:
Redusere grøntanlegg i kryss og midtdeler.
Redusere støytiltak (ihh T-1442 støyretningslinjer).
Redusere tiltak strandsone i Brumunddal.
Redusere eller sløyfe rasteplass. To alternative plasseringer er vurdert.
Ikke tiltak i eksisterende Skarpsnotunnel.

5.4

Støy- og luftforurensing

5.4.1

Støy

Metode
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 [1],
og tilhørende veileder (TA2115, [2]), er lagt til grunn i vurdering og beregning av støy for
strekningen. Beregningene av støy er gjort ved hjelp av Novapoint Støy 16.30 for vegtrafikkstøy. Programmet er basert på Nordisk Beregningsmetode for Vegtrafikkstøy og benytter
digital terrengmodell.
Resultater av beregninger
Hamar grense (Arnkvern) – Brumunddal
Mellom Arnkvern og Brumunddal er det lagt inn støyskjermer nord for Nydal. Ved kryssing
av Fv69 er det lagt inn støyskjermer på vegkant på begge sider av E6. Støyskjerm på
vestsiden er 3 m og støyskjerm på østsiden 2,5 m. I tillegg er det lagt inn 1 m skjerm på
toppen av skjæring mot øst sørover til ca 350 m sør for kryssing mellom E6 og Fv84.
Ved Bergshøgda vil skjerming mot støy skje ved lokale skjermingstiltak.
På strekningen fra Bergshøgda og ned mot Brumunddal er det foreslått tosidig 1 m skjerm på
vegskulder. Forbi Brumunddal er det lagt inn 2,5 m høy skjerm på østsiden av E6 den siste
kilometeren inn mot kryss i Brumunddal. På vestsiden mot Mjøsa er det lagt inn 1 m skjerm
på vegkant. Enkeltstående hus med støy over anbefalt grense foreslås skjermet lokalt, totalt
utgjør dette 30 – 40 enheter.
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Figur 5-1:

Støykart for Brumunddal i uskjermet og skjermet situasjon

Brumunddal – Moelv
Fra Brumunddal til Rudshøgda er det ikke foreslått skjerming.

Figur 5-2:

Støykart sør for Skarpsnotunnelen i uskjermet og skjermet situasjon

Sør for Skarpsnotunnelen er det lagt inn 1500m 2,5 m høy skjerm mot øst. Voll med
tilsvarende skjermingseffekt anbefales som grunnlag for videre arbeid. På vestsiden av E6
inn mot Skarpsnotunnelen er det lagt inn 1 m skjerm på vegkant fra 600 m sør for tunnelmunning og nordover. Skjermen føres ut på eksisterende voll og opp langs fjellskjæring siste
200 m før tunnelmunning.
Nord for Skarpsnotunnelen er det lagt inn en skjerm på 2,5 m på skulderkant mot vest.
Skjermen har en lengde på ca 350 m. I tillegg er der for Alternativ A lagt inn tosidig 1 m
skjerm gjennom Moelv. For Alternativ B, senket løsning, er behovet for skjerming redusert.
Støy fra Rv213 er tatt med i vurderingen.
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Antall boliger/fritidsboliger innenfor gul og rød sone
For de ulike alternativene er summert opp antall boliger innenfor rød- og gul sone. For
utbyggingsalternativene er det også summert opp boliger etter enkel skjerming. Forenklet
kan en si at det er mulig å skjerme inntil –10 dB, dvs de fleste innen gul sone kan skjermes,
mens det er vanskelig å skjerme rød sone.
I Ringsaker er alternativ A eksisterende linjeføring gjennom krysset med Rv 213 i Moelv,
mens alternativ B er senket E6 gjennom krysset. Utover dette er alternativ A og B like.
Antall boliger innenfor gul- og rød sone i tabellen med støytiltak kan reduseres ytterligere
med områdeskjerming og lokale tiltak. Dette vurderes og detaljeres nærmere i senere
planfaser.
Det er ikke summert boliger innenfor gul eller rød sone for tilstøtende riksveger, men støy
fra disse vegene er synliggjort på støytegningene.
Tabell 5-3:
Alternativ

Antall boliger i Ringsaker kommune fordelt på sonene
Antall boliger innenfor sonene uten støytiltak

Antall boliger innenfor sonene etter støytiltak

Gul sone

Gul sone

Rød sone

Rød sone

0-alt

388

34

-

-

A

436

42

272

26

B

415

43

263

27

5.4.2

Luftforurensning

Luftforurensning fra vegtrafikken omfatter utslipp med lokale virkninger, først og fremst
svevestøv, utslipp med regionale virkninger, primært nitrogenoksider, og globale utslipp som
karbondioksid. Regionale og globale utslipp inngår i EFFEKT-beregningen som prissatte
miljøkonsekvenser. Endringer i drivstofforbruk gir endringer i utslipp. Reduserte utslipp
framkommer som en nytte (inntekt), mens økte utslipp framkommer som en miljøkostnad.
Lokale utslipp er dels prissatt (forurensningsutsatte innbyggere i bolig) og dels ikke prissatt
(luftkvalitet i utendørs oppholdsarealer).
Beregninger av lokal luftforurensningskostnad og støykostnad gjøres vanligvis i programmet
VLUST. Ettersom det i foreliggende plan er brukt annet beregningsverktøy for støy, har det
ikke vært mulig å få fram lokal luftforurensningskostnad. Det er derfor brukt en alternativ
metode.
EFFEKT-beregningene for E6 Kolomoen – Biri som helhet viser økte miljøkostnader for
regionale utslipp og for globale utslipp, jf kap 5.6.5. Endringene skyldes økt hastighet som
gir økte utslipp.

Når det gjelder lokal luftforurensningsbelastning, viser beregninger med ÅDT på 16.000
at nasjonalt mål 50 ųg/m3 PM10 overskrides ut til 20 m fra vegkant 7 døgn, ut til 18 m 25
døgn og ut til 15 m 36 døgn. ”Føre var-sonen” på med konsentrasjon på 35 ųg/m3
strekker seg ut til 40 m fra vegkant. Trafikken på strekningen varierer mellom ÅDT
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12.000 og 18.000 i prognoseåret. Det er i vintersituasjoner slike forhold vil være aktuelle,
pga piggdekkbruk. De angitte tallene vurderes derfor å være dekkende for situasjonen på
hele strekningen.
Antall boliger i 50 m-sonen langs ny veg er 15 i Stange, 2 (alt A) eller 8 (alt B) i Hamar
og 30 i Ringsaker. Beregningene indikerer at luftforurensning neppe vil være noe
problem, særlig ikke når en tar hensyn til at belastet sone uansett vil være omfattet av
støytiltak som også vil forhindre spredning av svevestøv.

5.5

Trafikale virkninger

5.5.1

Generelt

Det er ikke foretatt noen trafikkberegninger i tilknytning til oppdraget. Sett på bakgrunn av at
det ikke foreligger forslag alternative løsninger, vil det ikke medføre endringer i trafikkbelastningen som følge av tiltaket. Vi kan heller ikke se at det å etablere en firefelts E6
isolert vil medføre overføring av trafikk fra E6 til lokalvegnettet.
Spørsmålet om hvilken betydning det vil ha for trafikkbelastning på E6 og eventuelt på
sidevegnettet om prosjektet skal finansieres ved hjelp av bompenger er ikke utredet. I
Ringsaker kan innføring av bompenger på E6 resultere i en økt trafikk på fylkesveg 84,
Furnesvegen mellom Hamar grense og Brumunddal. Denne ligger parallelt med E6 og er av
en lite avvisende standard. Omfanget er vanskelig å anslå.
Nord for Brumunddal er parallellvegen til E6 mer svingete og ikke like attraktiv som
alternativ rute til E6.

5.5.2

Krysslokalisering

Gjennom planprogrammet er fastsatt at behovene for kryssene i Pellervika og Økelsrud skal
vurderes i kommunedelplanen. Som et alternativ og erstatning for nedleggelse av disse to
kryssene er nytt kryss på Bergshøgda innarbeidet i planforslaget.
Pellervikakrysset
I Ringsaker er det forslag om å legge ned Pellervikakrysset. Dette medfører at all trafikk
til/fra Neslandet via rv 212 vil overføres til kryss i Brumunddal. Det er imidlertid en
forutsetning i planforslaget at det bygges en ny parallellveg til E6 mellom kryss i
Brumunddal og Pellervika som skal betjene denne trafikken. Pga av dette antas det at det
ikke vil resultere i økt trafikk på andre sekundærveger i Brumunddal.
Økelsrudkrysset
Det er gjennomført en vurdering med utgangspunkt i tilgjengelige trafikktall og anslag på
tidsbruk på alternative veger.
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Tidsbruk for alternative vegvalg for kjøretøyer som i dag benytter krysset på Økelsrud er
hentet ut fra VISVEG. Tillegg i kjøretid er ut fra dette i gjennomsnitt anslått til å ligge i
størrelsesorden 2 minutter.
I følge Statens vegvesen går det i dag ca. 1.800 kj.t. i døgnet på fv 84 forbi Økelsrud.
Tellinger i august 2007 viser at ca 600 kjører av og på E6 i Økelsrudkrysset pr døgn.
Med en tidsverdi på 115 kr/kjøretøytime (lette biler) vil en kjøretidsforskjell på 2 minutter
per bil utgjøre ca. 1 mill. kr per år. Over en periode på 25 år og en kalkulasjonsrente på 4,5
% utgjør dette ca 15 mill. kr.
Forslag til konklusjon og anbefaling
Ser en på tidskostnader isolert indikerer de foreløpige vurderingene at en kan forsvare
utbygging av nytt kryss på Økelsrud med en investeringskostnad i størrelsesorden 10 – 15
mill. kr. Et nytt kryss på Økelsrud er antatt å koste 20 – 25 mill kr.
Trafikkvekst på fv 84 mellom Brumunddal og Økelsrud vil som følge av dette bli i størrelsen
10 – 20 %. Dvs at trafikkmengdene på fylkesvegen i retning Brumunddal, vil kunne øke fra
ca 1800 kj.t./døgn til drøye 2100 kj.t./døgn. Mot Neslandet antas ingen vesentlig endring i
trafikkvolumet som følge av at krysset legges ned.
Basert på standarden på de aktuelle parallell- og lokalveger, krysstruktur langs E6 og avstand
mellom Brumunddal og Rudshøgda anbefales det ikke å opprettholde Økelsrudkrysset etter
at E6 blir utvidet til fire felt.

5.6

Samlede resultater

5.6.1

Trafikanter og transportbrukere

Tabell 5-4 viser beregnede konsekvenser for trafikanter og transportbrukere. Nytte- og
kostnadselementene er neddiskontert og summert for hele beregningsperioden på 25 år
(2014-2038).
Tabell 5-4:

Nytte for trafikanter og transportbrukere, neddiskonterte kostnader for hele
beregningsperioden (25 år), positive tall betyr forbedringer (økt nytte eller reduserte kostnader), alle beløp er angitt i mill. kr.

Trafikant og transportbrukernytte
Kjøretøykostnader

Utbyggingsalternativ 1 og 2
-1 335 mill kroner

Andre utgifter

-19 mill kroner

Tidskostnader

2 098 mill kroner

Sum:

744 mill kroner

Det fremgår at de samlede konsekvensene for trafikanter og transportbrukere er positive og
at dette skyldes at tidskostnadene er betydelig redusert. Tidskostnadene er inkludert
reduserte køkostnader. Neddiskontert for hele beregningsperioden er tidskostnadsbesparelsen
beregnet til ca 1,3 mrd kroner.
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Beregningene viser også at økt hastighetsnivå bidrar til økte kjøretøykostnader. Økte utgifter
for godstransporten utgjør en betydelig andel av de økte kjøretøykostnadene.
Posten ”Andre utgifter” består av en marginal endring i billettutgiftene til reisende med buss.

5.6.2 Operatører
Tabell 5-5:
Kostnader og inntekter for kollektivselskapene neddiskontert for beregningsperioden, positive tall betyr forbedringer, alle beløp er angitt i mill. kr. Tabell 5-5 viser
beregnede endringer i inntekter for kollektivselskapene.

Tabell 5-5:

Kostnader og inntekter for kollektivselskapene neddiskontert for beregningsperioden, positive tall betyr forbedringer, alle beløp er angitt i mill. kr.

Operatører

Kollektivselskap

Inntekter

17 mill kroner

Kostnader

-29 mill kroner

Overføringer

12 mill kroner

Sum:

0

I EFFEKT er det regnet med at økte kjøretøykostnader for bussene til dels kompenseres av økte
takster og til dels av økte overføringer fra det offentlige til kollektivselskapene. I beregningene
forutsettes det at kollektivselskapene over tid skal gå i balanse, og økningen i inntekter og
overføringer til sammen er på grunn av dette like stor som kostnadsøkningen.

5.6.3 Det offentlige
Tabell 5-6 viser budsjettvirkninger for det offentlige, under forutsetning av 100 % statlig
finansiering av utbyggingen av E6 mellom Kolomoen og Moelv.
Tabell 5-6:

Budsjettvirkninger for det offentlige neddiskontert for beregningsperioden,
positive tall betyr forbedringer, alle beløp er angitt i mill. kr.

Det offentlige
Investeringskostnader

Utbyggingsalternativ 1

Utbygging alternativ 2

-2070 mill kroner

-2180 mill kroner

-134 mill kroner

-134 mill kroner

Overføringer

-12 mill kroner

-12 mill kroner

Skatteinntekter

908 mill kroner

908 mill kroner

-1 307 mill kroner

-1 417 mill kroner

Drift og vedlikehold

Sum:

Tabellen viser at den samlede budsjettvirkningen for det offentlige er negativ. Investeringskostnadene inkluderer. Påløpte renter i byggeperioden og er derfor noe høyere enn beskrevet
i kapittel 5.3 om investeringskostnader. Skatteinntektene på 908 mill. kr er i første rekke
knyttet til bilavgifter, og må bl.a. ses i sammenheng med økte kjørekostnader.
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5.6.4

Ulykker

Ulykkesutviklingen i perioden 1997 -2006 er beskrevet i kapittel 2.4. Tabell 5-7 under viser
ulykkeskostnader totalt for hele beregningsperioden.
Utbyggingsalternativene vil i følge beregningene gi en betydelig ulykkesreduksjon sammenlignet
med alternativ 0, og kostnadsbesparelsene pga. dette er beregnet til 1,3 mrd. kroner. Hovedårsaken til dette er at ulykkesrisikoen på ny firefeltsveg er mindre enn på eksisterende veg, og at dette
blant annet fører til færre alvorlige ulykker.

Tabell 5-7:

Ulykkeskostnader neddiskontert for beregningsperioden, positive tall betyr
forbedringer, alle beløp er angitt i mill. kr.

Ulykker

Utbyggingsalternativet

Drepte

510 mill kroner

Hardt skadde

313 mill kroner

Lett skadde

181 mill kroner

Personskadeulykker (sum alle skadegrader)
Materiellskadeulykker
Sum, person- og materiellskadeulykker

1 004 mill kroner
294 mill kroner
1 298 mill kroner

5.6.5 Støy og luftforurensning
Tabell 5-8 viser støy- og luftforurensningskostnader totalt for hele beregningsperioden
sammenlignet med alternativ 0. Det framgår at konsekvensene vil være negative, men
samtidig relativt små. Det er ikke beregnet effekter knyttet til støy lokalt. Økte kostnader for
luftforurensing skyldes økt utslipp av CO2 (global luftforurensning) og NOx (regional
luftforurensning) øker som følge av økt trafikk på E6 og høyere hastigheter. For luftforurensing samlet sett, er konsekvensene negative.
Tabell 5-8:

Støy- og luftforurensningskostnader neddiskontert for beregningsperioden,
positive tall betyr forbedringer, alle beløp er angitt i mill. kr.
Utbyggingsalternativet

Støykostnader
Luftforurensningskostnader
Sum, støy- og luftforurensningskostnader

5.6.6

Ikke beregnet
-130 mill kroner
-130 mill kroner

Restverdi

Det er regnet med at tiltakene har en levetid på 40 år, mens beregningsperioden er 25 år. For å ta
hensyn til at veganlegget har en verdi også etter 25 år, er det regnet med en restverdi på 15/40 av
investeringskostnaden. Restverdien er neddiskontert til sammenlikningsåret (åpningsåret) på
samme måte som de øvrige nytte- og kostnadselementene. Tabell 5-9 på neste side viser at
restverdien av veganlegget reduseres til 236 mill kr (tilsvarende ca 12 % av investeringskostna-
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den) etter at den er neddiskontert til sammenlikningsåret for alternativet gjennom Åkersvika og
til 249 mill kr for alternativet utenom. Forskjellen mellom alternativene skyldes forskjellene i
investeringskostnader.
Tabell 5-9:

Restverdi neddiskontert til sammenlikningsåret, beløp angitt i mill. kr, positivt
tall betyr at det er en gevinst for samfunnet.
Utbyggingsalternativ 1

Restverdi

5.6.7

236 mill kroner

Utbyggingsalternativ 2
249 mill kroner

Skattekostnad

Skattefinansiering bidrar til vridninger i ressursbruken. Dette gir et effektivitetstap, og innebærer
dermed en ekstrakostnad for samfunnet. I samfunnsøkonomiske analyser skal det derfor beregnes
en ekstra skattekostnad på 20 øre per krone for alle inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter. Tabell 5-10 viser at skattekostnaden utgjør ca. 261 mill. kr for alternativet gjennom Åkersvika og 283 mill kr utenom. Forskjellen mellom alternativene skyldes forskjellene i investerings
kostnader.

Tabell 5-10:

Skattekostnad, beløp angitt i mill. kr, negativt tall betyr at det er en utgift for
samfunnet.
Utbyggingsalternativ 1

Skattekostnad

-261 mill kroner

Utbyggingsalternativ 2
-283 mill kroner

5.6.8 Sammenstilling av prissatte konsekvenser
Resultatet fra analysen av prissatte konsekvenser er sammenstilt i etterfølgende tabell.
Tabellen viser neddiskonterte kostnader for hele beregningsperioden på 25 år. Positive tall
betyr forbedringer (økt nytte eller reduserte kostnader). Alle beløp i tabellen er angitt i mill.
kr.
Resultatene i tabell 5-11 på neste side viser at de prissatte konsekvensene er positive, og at
netto nytte er beregnet til ca. 581 mill. kr for alternativet gjennom Åkersvika og til 461 for
alternativet utenom. Netto nytte er et mål for prosjektets lønnsomhet og positiv netto nytte
betyr at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en ser på de prissatte konsekvensene
alene. Netto nytte per budsjettkrone er beregnet til 0,44 for alternativet gjennom Åkersvika
og til 0,33 for alternativet utenom. Dette betyr at en vil ha en samfunnsøkonomisk gevinst
0,44 kr på alternativ 1 og 0,33 kr på alternativ 2 for hver krone som investeres over offentlige
budsjetter.
De to viktigste årsakene til at netto nytte er positiv er; færre ulykker og forbedret
framkommelighet for trafikantene.
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Tabell 5-11:

Sammenstilling av analyse av prissatte konsekvenser. Alle beløp i tabellen er
angitt i mill kroner. Positive tall betyr forbedringer (økt nytte eller reduserte
kostnader)

Komponenter

Utbyggingsalternativ 1

Trafikant- og transportbrukernytte

Utbyggingsalternativ 2
744

744

0

0

-1 307

- 1 417

1 298

1 298

-130

-130

236

249

-261

-283

Netto nytte

581

461

Netto nytte per budsjettkrone

0,44

0,33

6,7

6,3

Operatørnytte
Budsjettvirkning for det offentlige
Ulykker
Støy og luftforurensning
Restverdi
Skattekostnad

Supplerende kriterier:
Første års forrentning (%)

Utbyggingen vil bidra til betydelig færre ulykker, og dette tilsvarer en kostnadsreduksjon på
ca. 1,3 mrd. kr samlet for beregningsperioden. Hovedårsaken til dette er at ulykkesrisikoen
på den nye firefeltsvegen er lavere enn på eksisterende veg.
Konsekvensene for trafikanter og transportbrukere består av tre komponenter, kjøretøykostnader, andre utgifter og tidskostnader. Tidskostnadene er redusert med nærmere 1,9 mrd.
kroner. Økte kjørekostnader på ca. 1,4 mrd. kr bidrar imidlertid til å redusere den samlede
nytten for denne kategorien.
Konsekvensene av økt luftforurensing slår i relativt liten grad ut i det samlede bildet.
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6

IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER

6.1

Generelt

Kapitlet inneholder en beskrivelse av de ikke prissatte konesekvensene ihht til inndeling og
metode omtalt i Statens vegvesen sin Håndbok 140. I tillegg omfatter det andre tema som er
vedtatt i planprogrammet. I henhold til vedtatt planprogram skal temaer som er tilstrekkelig
belyst i tidligere planer ikke utredes på nytt. For alle tema er det likevel foretatt både
supplerende dokumentasjon, oppdateringer og etterprøvinger.
For temaene landskapsbilde, naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, naturressurser
og vannmiljø er det utarbeidet egne temarapporter som gir ytterligere dokumentasjon. For
disse temaene følger utredningen en tre-trinns prosedyre med (i) beskrivelse og vurdering av
status og verdi innenfor influensområdet, (ii) en vurdering av hvilken type og grad av
omfang (positivt eller negativt) det planlagte tiltaket medfører og (iii) en vurdering av
konsekvens for naturmiljøet basert på en syntese av verdi og omfang. Metodiske tabeller og
figurer som er retningsgivende for vurdering av verdi, omfang og konsekvens for hvert
enkelt fagtema framgår av temarapportene.
Tabell 6-1:

Karakteristikker og fargekoder for konsekvens

Meget stor positiv konsekvens

++++

Ingen / liten negativ konsekvens

0/-

Stor / meget stor positiv konsekvens

+ + +/ + + + +

Liten negativ konsekvens

-

Stor positiv konsekvens

+++

Liten / middels negativ konsekvens

- / --

Middels / stor positiv konsekvens

+ + /+ + +

Middels negativ konsekvens

--

Middels positiv konsekvens

++

Middels / stor negativ konsekvens

--/---

Liten / middels positiv konsekvens

+ / ++

Stor negativ konsekvens

---

Liten positiv konsekvens

+

Stor / meget stor negativ
konsekvens

- - -/ - - - -

Ingen / liten positiv konsekvens

0/+

Meget stor negativ konsekvens

----

Ubetydelig konsekvens

0

Ikke relevant / det kartlagte
området blir ikke berørt

6.2

Landskapsbilde

6.2.1

Metode

Temaet landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse (bilde) av omgivelsene, og hvordan de visuelle aspektene ved omgivelsene endres
som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett
fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen (reiseopplevelse).
Arbeidet har blitt utført med bakgrunn i tidligere konsekvensutredning, befaring av
strekningen, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale. Analysen er gjennomført i henhold
til fastsatt planprogram. Områdenes verdi og konsekvenser er omtalt i henhold til Statens
vegvesens Håndbok 140, Konsekvensanalyser.
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Verdivurdering av landskapet tar utgangspunktet i at et typisk landskap i regionen har
middels landskapsverdi. Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for
landskapsbildet i de berørte områdene.
Konsekvenser for landskapet vil være de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
0-alternativet (dagens situasjon framskrevet med vedtatte planer) ut fra å sammenholde
verdi- og omfangsvurderingene.

6.2.2 Tilstand og verdier
Overordnet landskapskarakter
Nijos har i Nasjonalt referansesystem for landskap delt Norge inn i 45 landskapsregioner
basert på fellestrekk i landskapet. Hver region har sin særegne landskapskarakter som er
beskrevet ut fra grunnleggende landskapskomponenter. I Ringsaker kommune går E6
gjennom én landskapsregion:
8. Innsjø- og silurbygdene på Østlandet.
Typisk for denne regionen er store sammenhengende dyrkingslandskap. Jevnt over store
gårder. Varierte landformer fra bølgende
morenelandskap til ravinelandskap.

7

RINGSAKER
BRUMUNDDAL

HAMAR

8
7

Figur 6-1:

Landskapsregioner. Kart: Nijos

Berggrunnen består av kalkstein og skifer, og jordsmonnet hovedsaklig av morenemasser. På
strekningen fra Brumunddal til Botsenden har E6 visuell kontakt med Mjøsa. Terrenget blir
gradvis mer kupert fra sør til nord. Landskapet preges av en veksling mellom skog- og
jordbruk, og flotte gårdstun beriker landskapsbildet.
I Ringsaker kommune er det tre enhetlige delområder:


L6: Arnkvern – Brumunddal



L7: Brumunddal – Økelsrud



L8: Økelsrud – Moelv

Delområdene er vist på temakart og beskrevet i de neste avsnittene.
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L7
L6

L7

L8

L8

L8

Figur 6-2:

Inndeling i enhetlige områder i Ringsaker
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L6 Arnkvern – Brumunddal

Figur 6-3:

Detalj og oversikt strekningen Arnkvern – Brumunddal

Landskapet langs traséen er rolig, bølgende og omgitt av slake åser. Det er i liten grad
framherskende retninger i terrenget. Nord for Nydalskrysset tiltar høydeforskjellene langs
vegen. Vest for Bergshøgda går vegen gjennom markante fjellskjæringer.
Arealbruken preges i første rekke av jordbruk, med innslag av skog. Ved Nydalskrysset er et
større næringsområde og noe eneboligbebyggelse.
De mest markante linjeinngrepene er E6 og fv 84. Fra Nydal til Bergshøgda er vegene
parallellført og atskilt av en lav voll. Det er et finmasket nett av lokalveger og gårdsveger.
Mellom Bergshøgda og Brumunddal krysser vegen Dovrebanen og en høyspentlinje.
Verdi
Området har vanlig gode visuelle kvaliteter og vurderes å ha middels verdi.

▲

Landskapet har middels verdi.

L7: Brumunddal – Økelsrud
Nord for Bergshøgda, svinger E6 ned mot strandlinja ved Brumunddal. Herfra er det god
utsikt mot Mjøsa sett fra sør, og dette markerer inngangen til det nye enhetlige landskapsområdet.
Brumunddal har vokst fram der Brumunda renner ut i Mjøsa. Sentrum ligger i et skålformet
landskapsrom omgitt av slake åser. Strandlinjen bærer preg av omfattende utfyllinger vest for
Brumunddal sentrum, i første rekke mellom Brumundas utløp og Pellervika. Strandlinja nord
for sentrum er delvis naturlig, og delvis med fyllinger for E6 og brua over til Nes.
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Arealbruken kjennetegnes ved konsentrert tettstedsbebyggelse øst for jernbanen. Mellom
jernbanen og E6 dominerer industri- og næringsarealer, med jordbruk nord for elva. Mellom
E6 og Mjøsa finnes et smalt parkbelte med tursti, benker, badeplasser og tilrettelegging for
ballspill lengst sør. Ved utløpet av Brumunda ligger en småbåthavn. Lenger nord stikker
Strandsagtomta ut i Mjøsa. Det flate arealet er i ferd med å gro igjen etter tidligere næringsvirksomhet.

Figur 6-4:

Brumunddal med omgivelser

Nord for Brumunddal går E6 mellom bukta Botsenden og en relativt bratt åsrygg som går fra
sørøst til nordvest.
Dyrket mark er for det meste konsentrert langs Mjøsa, mens landskapet for øvrig er
skogkledt. E6, fv 84 og Dovrebanen går parallelt i en korridor på ca 300 m fra Pellervika til
Botsenden. E6 og Dovrebanen er de viktigste linjeinngrepene.
Verdi
Kontakten med Mjøsa, kombinert med det varierte jord- og skogbrukslandskapet nord for
Brumunddal bidrar til at delstrekningen har visuelle kvaliteter som skiller seg noe ut fra det
som er vanlig i regionen. Landskapet vurderes å ha middels/stor verdi.
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▲

Landskapet har middels/stor verdi

Figur 6-5:

Strandparken i Brumunddal

L8: Økelsrud – Moelv
Denne delstrekningen går gjennom et variert landskap med åkre og store partier med skog.
Fra Økelsrud følger vegen en dal forbi Rudshøgda, før terrenget heller vestover mot Moelv.
Arealbruken preges av jord- og skogbruk, oppbrutt av frodige randsoner. Næringsområdet på
Rudshøgda framstår som et dominerende element i landskapsbildet. Øvrig bebyggelse
utgjøres av gårdstun og spredte boliger.
Husmannsplassen Prøysenstua ligger synlig fra E6 i lia 1 km vest for Rudshøgda. Prøysenstua er for mange en attraksjon og et kjennemerke i landskapet, selv om det ikke er
ruvende eller markant.
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Videre mot Moelv er landskapet langs E6 preget av skog. Vegen ligger i en skråning og
stedvis er det utsyn mot åkerlandskapet og jernbanen i nord. E6 går i Skarpsnotunnelen
gjennom en skogkledd ås rett sør for Moelv. Tunnelportalene i begge retninger er lite
markante i landskapsbildet. E6 passerer utenom sentrum av Moelv. Krysset i Moelv er
uoversiktlig og omfangsrikt.
E6 ligger tett inntil Dovrebanen et stykke vest for Rudshøgda.

Figur 6-6:

Prøysenstua og Rudshøgda

Verdi
Landskapet har vanlig gode visuelle kvaliteter og vurderes å ha middels verdi.

▲

Landskapet har middels verdi.

6.2.3 Omfang og konsekvenser
L6: Arnkvernkrysset – Brumunddal
Linjeinngrepet forsterkes ved at bredden øker til omtrent dobbel bredde. Profilet bygges med
26 m bredde som tilpasning til eksisterende bruer. Nord for Nydalskrysset blir summen av
inngrep stor da E6 i fire felt følger parallelt med fv 84, kun atskilt med en smal voll.
Det anlegges viltgjerder over en strekning på 2 km på høyre side fra Arnkvern til Nydal.
Første del av strekningen er jordbruksområde. Der vil gjerdet plasseres min 8 m fra vegen i
henhold til formingsveilederen. I skogsområdet fram mot Nydalskrysset vil gjerdet settes opp
12 m fra vegen. Viltgjerdet vil bli et godt synlig element i landskapsbildet, spesielt i
jordbrukslandskapet.
Støyskjermer vil også prege strekningen. Like nord for Nydal etableres lav skjerm på høyre
side. I tillegg planlegges en 2,5 m høy skjerm langs venstre side ved kryssingen med
fylkesvegen. Mellom Berghøgda og Brumunddal foreslås tosidig skjerming med 1 m høy
skjerm. Skjermhøyden økes til 2,5 m på den siste kilometeren før Brumunddal vegkryss.
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Vegen ligger generelt lett og godt tilpasset terrenget, men ved Nydalskrysset og ved profil
6800, der fv 84 krysser E6, medfører tiltaket markerte skjæringer. Ved Tjernlitjernet ligger
vegen høyt med dominerende fyllinger.
Omfang:

Middels negativt

▲

Konsekvens:

Middels negativ (--)

Figur 6-7:

Fyllinger ved Tjernlitjernet.

L7: Brumunddal - Økelsrud
E6 følger dagens trasé. Langs strandparken legges vegen inntil Strandvegen, med noe
utvidelse inn i strandparken. Her legges vegen på støttemur for å begrense inngrepet. Vegen
vil trolig likevel medføre felling av noen av trærne i en gruppe flotte furuer i strandparken.
Vegen går på fylling i et trangt belte mellom strandsonen og næringsbebyggelsen langs
Strandvegen. Her er tiltaket dominerende sett fra Strandparken.
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Figur 6-8:

E6 forbi Brumunddal

Videre nordover og forbi Strandsagtomta er situasjonen åpnere, og tiltaket lar seg lettere
tilpasse til omgivelsene.
Den nye tilknytningsvegen for rv 212 fra kryss i Brumunddal til Pellervika føres parallelt
med E6 og forsterker vegens effekt som barriere mellom sentrum og Mjøsa. Både parallellvegen og E6 krysser Brumunda.

Figur 6-9:

Brumunddal med Strandsagtomta (fotomontasje)

Kryss i Brumunddal beholder dagens plassering, men med nye ramper og rundkjøring på
Strandsagtomta.
Det blir noe fyllinger i Mjøsa i bukta mellom Strandsagtomta og Pellervika, og synlig fylling
på vestsiden av E6 i Pellervika.
Pellervikakrysset nedlegges. Økelsrudkrysset utformes som ruterkryss med ny bru vinkelrett
på E6.
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Tiltaket vil medføre krav til noe støyskjerming. Det ligger til rette for å løse dette med
terrengformer/støyvoller på Strandsagtomta. For øvrig er det aktuelt med lav skjerm.
Det er to alternativer for ny rasteplass på delstrekningen:
Alternativ A:
Rasteplass plasseres på Strandsagtomta. Tomta er ikke tilrettelagt for friluftsliv/opphold i
dag, slik at en opparbeidet rasteplass her kan bidra til økt tilgjengelighet til Mjøsa og være
positivt for stedet.
Alternativ B
Rasteplass plasseres ved Pellervika. Den vil bli bygd som en tosidig rasteplass. Tomta er
kupert, med relativt lite plass på vestsiden. Rasteplassen for sørgående trafikk vil kunne ha
god atkomstmulighet til vannet. En rasteplass her kan gi gode opplevelseskvaliteter for de
reisende hvis den utformes med god terrengtilpasning.
Området blir alt i alt mye preget av ulike veganlegg, bl a som følge av ny rv 212.
Omfang:

Stort til middels negativt.

▲

Konsekvens:

Middels til stor negativ (--/---)

L8: Økelsrud - Moelv
Rudshøgdakrysset utformes som ruterkryss med rundkjøringer. Ny bru etableres vinkelrett på
E6. Rundkjøringene bidrar til å stramme opp utflytende kryss mellom rampene og fv 19.
Krysset blir noe mer kompakt i sørøstre kvadrant.
Langs store deler av strekningen ligger vegen i skog eller skogkanten. Forbi Prøysenstua er
landskapet åpent og fra tunet er E6 synlig over en strekning på ca 500 m kun med åkerreiner
som skjerming.
I lia sør for Tande er det flere partier med synlige fjellskjæringer. Den største av disse er ved
overgangsbru for fv 28. Langs deler av denne strekningen er det parallellføring av E6 og
Dovrebanen, med betydelig barrierevirkning.
Tiltaket har stort sett små fyllinger og god tilpasning til terrenget. Like sør for Skarpsnotunnelen, og i enda større grad etter tunnelstrekningen blir det omfattende fyllinger.
Sør for Skarpsnotunnelen trekkes nordgående felt østover slik at midtdeleren blir bredere, og
de to påhuggene blir liggende 10 m fra hverandre.
Det er planlagt støyskjermingstiltak i form av voll forbi Tande og sør for Skarpsnotunnelen. I
disse områdene ligger det godt til rette for å integrere voller i landskapet.
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Figur 6-10:

Fotomontasje som viser utsnitt av bildet ovenfor med utvidet E6 trasé.

Figur 6-11:

Panorama som viser det vide utsynet ned mot E6 sett fra Prøysenstua.

Det er to varianter for Moelvkrysset:
Variant A
Variant A følger dagens prinsipp, med justerte ramper og ny rundkjøring nordøst for E6.
Variant B
Variant B er et regulært ruterkryss med rundkjøringer, der E6 senkes under rv 213. Det
etableres også rundkjøring vest for selve krysset. Krysset er mer ryddig enn dagens rotete
kryss, og har den positive effekten at Storgata trekkes lenger unna boliger øst for krysset.
Senkingen av E6 medfører skjæringer både nord og sør for krysset, men disse har liten
fjernvirkning.
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Omfang:

Lite negativt

▲

Konsekvens:

Liten negativ (-)

Oppsummering
Tabell 6-2:

Konsekvensvurdering av landskapsområdene

Nr

Navn

Verdi H140

Konsekvens

L6

Arnkvern - Brumunddal

Middels

Middels negativ

L7

Brumunddal – Økelsrud

Middels/stor

Middelstil stor negativ

L8

Økelsrud – Molelv

Middels

Liten negativ

Samlet vurdering

Figur 6-12:

Liten til middels negativ

Fjellskjæringer langs ny E6. Perspektiv fra 3D modell.
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Figur 6-13:

Skråfoto av dagens situasjon i Moelv.

Figur 6-14:

Perspektiv av kryss alternativ B i Moelv. 3D-modell.

6.2.4

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser

Det kan være aktuelt å slake ut sideterrenget i jordbruksarealer, spesielt ved profil ca 8800,
ved 11500 (Tjernslidammen), ved 26500 og 27500.
Terrengforming kan brukes som støyskjerming for Strandsagtomta i Brumunddal.
Fylling i strandsonen ved Brumunddal kan erstattes med mur eller ordnet steinfylling.
Fjernvirkningen av E6 i lia nedenfor Prøysenstua kan dempes ved å løfte sideterrenget
ovenfor vegen slik at vegen skjules.
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Fv 66/101 som krysser E6 ved Arnkvern kan markeres med en allé for å knytte den til
kulturlandskapet og markere krysset som et landemerke langs E6.

6.2.5

Reiseopplevelse

I Brumunddal er den eneste strekningen på E6 mellom Kolomoen og Moelv der det er visuell
kontakt med Mjøsa, slik at dette er en kvalitet som bør ivaretas med tanke på reiseopplevelsen. Lave støyskjermer på venstre side av E6 bør utformes slik at de ikke hindrer
sikt.
Ny rasteplass med tilknytning til Mjøsa vil være positivt for reiseopplevelsen. Spesielt
lokaliseringen på Strandsagtomta gir gode muligheter for et positivt avbrekk på kjøreturen.
Oppstramming av kryss vil også ha positiv innvirkning på reiseopplevelsen. Det er viktig at
kryssene blir tydelige punkter når en kjører forbi dem på hovedløpet, men også at de er lette
å orientere seg i når den skal av/på E6. Variant B for Moelvkrysset innebærer en klar
opprydding.

6.3

Naturmiljø

6.3.1

Metode

Utredningen av deltema naturmiljø inkluderer verdisetting av viktige forekomster i hht
metodikk i Direktoratet for naturforvaltnings håndbøker om naturtyper, ferskvannslokaliteter
og vilt. Viktige områder for biologisk mangfold, vilt og vannforekomster/vassdragenes
økologiske betydning og avbøtende tiltak er utredet.
Influensområdet for naturmiljø består av (i) et areal på ca 200 meter på hver side av den
planlagte 4 felts traséen hvor all informasjon om verdisatte vilt- og naturtypelokaliteter
ansees som relevant for utredningen, (ii) et areal på opp til 4-500 meter på hver side av
traséen hvor viltområder og andre viktige trekk på landskapsnivå er kartlagt og (iii) arealet
nedstrøms krysningspunkter mellom veg og viktige ferskvannsforekomster.

6.3.2 Tilstand og verdier
Generell beskrivelse
Frem til Brumunddal går E6 gjennom høyproduktive jordbruksområder oppdelt av større og
mindre skogholt. Skogholtene er mindre isolerte enn tilfelle for E6 gjennom Stange
kommune, og mange steder er det nær sammenhengende grøntstrukturer mellom Mjøsa og
skogområdene i øst. E6 krysser mange bekker og elver i Ringsaker kommune. Flere av disse
drenerer mot Mjøsa og har gytefunksjon for mjøsørret, og er/kan være viktige leveområder
for andre ferskvannsorganismer. På strekningen ligger flere vanningsdammer og noen
naturlige vannforekomster tett innpå E6. Fra Brumunddal er det nærføring med Mjøsa på
strekningen inn til Botsenden. Mange av vannforekomstene og elvene/bekkene har viktige
funksjoner for biologisk mangfold, se verdier under. Over Rudshøgda og på strekningen
fram til Moelv dominerer bar- og blandingsskog avbrutt av jordbrukslandskap.
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De enkelte enhetlige områdene
Opplysninger om kartlagte områder med enhetlige egenskaper (verdier) er sammenfattet i
tabell 6-3.
Tabell 6-3:

Verdivurdering av lokaliteter i Ringsaker kommune.

Nr

Navn

Beskrivelse

Kriteriesett

Verdi

266

Dæhli N dammen

Dam med forekomst av
rødlistearter.

Naturtype: Dam

Naturtype: Svært viktig (A)

Rødlisteart
▲

267

Brumunda

Gyteelv mjøsørret.

Ferskvannslokalitet

Ferskvannslokalitet: Svært viktig (A)

▲

4686

Båhusbekken

Gyteelv mjøsørret.

Ferskvannslokalitet

Ferskvannslokalitet: Viktig (B)

▲

4593

Strand

Fukteng/strandeng med et
typisk artsinventar for
regionen.

Naturtype:
Fukteng

Naturtype: Lokalt viktig (C)

▲

4589

Skansebekken

Gytebekk mjøsørret.

Ferskvannslokalitet

Ferskvannslokalitet: Viktig (B)

▲

4586

268

StrandbakkstrandaHarpvika

Botsenden

Urterik gran-furuskog/
mineralrik barskog
(”kalkskog”) som heller ned
mot Mjøsa. En del
naturengarter. Potensial for
sjeldne markboende sopper.

Naturtype:

Stor strandeng innerst i
Botsenden. Forekomst av
rødlistearter, myrstjerneblomst (EN).

Naturtype:

Naturtype: Lokalt viktig (C)

Kalkskog
▲

Naturtype: Lokalt viktig (C)

Fukteng
Rødlistearter
▲
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Nr

Navn

Beskrivelse

Kriteriesett

Verdi

4674

Bruvollbekken

Gytebekk mjøsørret.

Ferskvannslokalitet

Naturtype: Lokalt viktig (B)

▲

269

Dam
Harabakken

ved

Liten dam

Naturtype:

Naturtype: Lokalt viktig (C)

Dam
▲

270

Bogstidammen

Forekomst av rødlistearten
dronningstarr (NT).

Naturtype:

Naturtype: Svært viktig (A)

Dam
Rødlisteart
▲

271

Dam sør for Tande

Kunstig vanningsdam.
Potensial for interessante
ferskvannsorganismer.

Naturtype:

Naturtype: Viktig (B)

Dam
▲

272

Tømte

Kalkrik tørrbakke ovenfor
tunneltak. Forekomst av blant
annet stjernetistel.

Naturtype:

Naturtype: Lokalt viktig (C)

Artsrik vegkant
▲

273

Steinsbekken,
Moelv

Gyteelv mjøsørret

Ferskvannslokalitet

Naturtype: Lokalt viktig (C)

▲

Øvrig areal

Ordinært skogbrukspåvirket
skog/skogholt og fulldyrket
mark.

▲

Landskapsnivå
Skogområdene langs E6 i Ringsaker kommune har landskapsøkologiske funksjoner, og er
leveområder for en lang rekke viltarter, spesielt viktig er elg og rådyr. Flere vegstrekninger
og punkter med overganger for hjortevilt er kartfestet i viltkartet til Ringsaker kommune og i
senere oversikter fra Ringsaker kommune, både ved Nydal og over Bergshøgda og Rudshøgda (Sønsteby 1997, Finn Sønsteby pers.medd.). For elg foregår det et trekk av dyr fra nord og
ut mot Neslandet, spesielt i snørike vintre. Det er i liten grad kjent hvilket geografisk område
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disse dyrene kommer fra. Jernbane og E6 er i dag ingen absolutt barriere for dette trekket da
påkjørsler skjer med jevne mellomrom.
Flere bekker og elver med viktige landskapsøkologiske funksjoner krysses i dag av E6.
Bekker og elver med viktige biologisk mangfold funksjoner er omtalt ovenfor. I verdivurderingen på landskapsnivå er verdien vurdert som lokalt til regionalt viktig (middels verdi etter
H140).
Verdi:

▲

6.3.3 Omfang og konsekvenser
Omfanget av endringer (inngrep) i de enhetlige områdene er sammenfattet og karakterisert i
tabell 6-4 under.
Tabell 6-4:

Omfangsvurderinger

Nr

Navn

Omfangsvurdering

266

Dæhli N-dammen

Noe arealbeslag i dammens østside.
Mulig at hekkeområde for horndykker
(EN) kan gå ut av bruk.

Omfang

▲

Div.

4593

Verdiklassifiserte
elver/bekker
(Brumunda,
Båhusbekken,
Skansebekken,
Bruvollbekken,
Steinsbekken,
Moelva)

Forlengelse av bru. Lite arealinngrep.
Risiko for uheldige utslipp i anleggsfasen med påfølgende forurensning av
vannmiljø mest kritiske miljøpåvirkning.

Strand

Fylling i strandenga. Nær 100 %
arealbeslag av naturtypen.

▲

▲

4586

StrandbakkstrandaHarpvika

Utvidelse mot lokaliteten. Minimale
arealbeslag
i
naturtypen
som
hovedsakelig ligger i influensområdet.
▲
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Nr

Navn

Omfangsvurdering

268

Botsenden

Utvidelse øst. Ingen arealbeslag.

Omfang

▲

269

Dam
Harabakken

ved

Utvidelse øst. Ingen arealbeslag.

▲

270

271

Bogstidammen

Dam sør for Tande

Utvidelse øst. Noe arealbeslag. E6
ligger i dag nedsenket, og det er lite
forstyrrelse på lokaliteten. Voksested for
rødlistearten dronningstarr (NT) blir ikke
påvirket ved arealbeslag. Horndykker
(EN) kan bli negativt påvirket.

▲

Utvidelse vest. Ingen arealbeslag.

▲

272

Tømte

Ny tunnel.
gjennomføres
Sannsynligvis
påvirkning
arealbeslag.

Hvordan anleggsfasen
er pr i dag ikke kjent.
vil det medføre negativ
på
lokaliteten
ved
▲

672
675

SteinsoddenKorgerstuvika
viltområde

Minimal påvirkning

Intet omfang

1162

Steinsodden
naturreservat

Minimal påvirkning

Intet omfang

*

Øvrig areal

Utvidelse av eksisterende trasé
medfører lite negativt omfang på øvrig
areal.
▲

Landskapsnivå
Det legges i tiltaksbeskrivelsen opp til viltgjerder på strekningen Arnkvernkrysset til
Nydalskrysset og mulig på deler av strekningen mellom Rudshøgda og Skarpsnotunnelen.
Det er pr i dag ikke lagt inn noe forslag om viltkrysning/faunapassasje mellom Rudshøgda
og Skarpsnotunnelen. Det må ses i sammenheng med tiltak på jernbanen. En utvidelse til 4
felt vil i prinsippet gjøre vegen til en 100 % barriere på strekningen over Rudshøgda. Tiltaket
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vil derfor bidra til barriereeffekter for hjortevilt. Flere bekker og elver med landskapsmessig
funksjon berøres, men disse er omtalt som egne lokaliteter.
Totalvurdering av omfang
Tiltaket vil beslaglegge areal i dammer med høy verdi for biologisk mangfold. Dammene er
kunstige vanningsdammer og vil kompenseres. I våtmarksområder som restaureres/skapes
kommer det raskt inn arter knyttet til våtmark, og slike naturtyper vil kunne få høye
naturverdier raskt. Dette i motsetning til skog hvor naturverdiene regenereres meget sakte
etter for eksempel skogsdrift. Naturverdier knyttet til vanningsdammer er relativt lette å
kompensere. En liten strandeng mot Mjøsa (lokaliteten Strand) med typisk artsinventar vil bli
ødelagt. Ved opparbeidelse av Strandsagtomta vil hekkelokaliteten for dverglo (NT)
forringes/gå ut av bruk. Arten er en fåtallig hekkefugl i Norge, og slår seg ofte til på slike
”utfyllingsområder” men forsvinner når områdene gror igjen. Utover det har ikke Strandsagtomta vesentlige kjente naturverdier.
Omfanget av inngrep på strekningen er vurdert til lite negativt omfang.
Konsekvens
Tabell 6-5.

Konsekvensvurdering av verdiklassifiserte lokaliteter.

Nr

Navn

Verdi H140

266

Dæhli N-dammen

Stor

--

Div.

Verdiklassifiserte elver/bekker (Brumunda,
Båhusbekken, Skansebekken, Bruvollbekken,
Steinsbekken)

Middels og stor

-

4593

Strand

Middels

--

4586

Strandbakkstranda - Harpvika

Middels

0/ -

268

Botsenden

Middels

0/ -

269

Dam ved Harabakken

Middels

0

270

Bogstidammen

Stor

--

271

Dam sør for Tande

Middels

0

272

Tømte

Middels

- / --

Øvrig areal

Liten

0/-

Samlet vurdering

Liten til middels negativ

-/--

6.3.4

Konsekvens

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser

Viltet bør sikres en planskilt krysningsmulighet over Rudshøgda. En eventuell faunaovergang må ses i sammenheng med tiltak mot påkjørsler på jernbane (høyere viltgjerder) og E6 og øvrig arealplanlegging i kommunen for å sikre en eventuell overgang som
fungerer.
Hogst av skog bør ikke skje i hekkesesongen for fugl (1. mars-1. juli).
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Ved eventuell nybygging av tapte vanningsdammer bør disse dammene også prosjekteres
med tanke på å opprettholde og videreutvikle biologiske verdier da flere av disse dammene er viktige for biologisk mangfold. Det bør vurderes å gjennomføre før- og etterundersøkelser av biologiske verdier knyttet til disse dammene.

6.4

Nærmiljø og friluftsliv

6.4.1

Metode

Det er gjort registreringer på bakgrunn av befaring av strekningen, kartmateriale, flyfoto og
bilder, samt annet tilgjengelig bakgrunnsmateriale, høringsuttalelser og samtale med
fylkesmannen ved miljøvernavdelingen, kommunene, velforeninger og skoler/barnehager.
Det er laget et registreringskart, som hovedsakelig er basert på digitale data (Arealis og FKBdata), supplert med opplysninger fra fylkesmannen og kommunene.
Utvalg av friluftsområder er gjort i henhold til kriterier som tilrettelegging, bruksintensitet,
egnethet og sammenheng med større friluftsområder. Utvalg av nærmiljøområder er gjort ut
fra boligområder, møtesteder, bebygde områder, skole, serviceområder og gang- og
sykkelveg.
Siden tiltaket kun omfatter en utvidelse langs eksisterende veg, er det ikke utført egne barnetråkkregistreringer i forbindelse med dette prosjektet.

6.4.2 Tilstand og verdier
Kommunen er delt inn i fem delområder. Områdene har ulik karakter fra jordbruksområder
og nærings- og industriområder til bolig- og sentrumsområder.
Arnkvern – Bergshøgda
Strekningen er sammensatt av ulik arealbruk. Det er jordbruksområder med spredte gårdsbruk på hele strekningen. De større skogsområder kan ha betydning som nærturområder. Ved
Nydal ligger et næringsområde. Nord for Nydal ved Furnesåsen krysser en skiløype E6.
Lenger nord ved Mørkved krysser Pilgrimsleden E6. Leden er lagt til rette for en vandring
som gir natur- og kulturopplevelser.
Det er flere boligområder på strekningen, det største ved Nydal og langs fv 84 mellom
Arnkvern og Nydal. Det er også mindre boligklynger og spredte boliger mellom Nydal og
Brumunddal. Store deler av bebyggelsen langs fv 84 har et støynivå på mellom 55 og 65
dB(A). Det store boligområde øst for industriområdet på Nydal har et støynivå på under 55
dB(A) bortsett fra husrekken nærmest E6 og en klynge i nord der nivået er på mellom 55 og
65 dB(A). Mindre boligklynger på begge sider av vegen har et støynivå på mellom 55 og 65
dB(A) og enkelte boliger nærmest vegen over 65 dB(A). Fra kommunegrensen og ned til
Brumunddal sentrum har enkelte hus et støynivå på over 55 dB(A) og 65 dB(A).
Verdi:
Boligområdene ved Nydal har middels tetthet og det er en ungdomsskole. Utover dette har
området få nærmiljøfunksjoner.
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Jordbruks- og næringsområdene har ingen verdi for nærmiljø og friluftsliv.
Liten
Middels
Stor
|-------------------|----------------|----------------|
▲

Figur 6-15:

Fra en av de mange situasjonene langs E6 der bolighus må skjermes mot
støy.

Bergshøgda – Brumunddal – Botsenden
Det er eksisterende og potensielt fremtidige friområder i strandsonen med turstier, gang- og
sykkelveg gjennom opparbeidete arealer. Fra undergangen ved Brenneriveien og sørover til
Verven er gang- og sykkelvegen sammenhengende, mens den nordover stanser ved Brumunda som ikke er mulig å krysse. Idrettsanlegg med baner for fotball og sandvolleyball,
Nerkvernstranda og Verven badeplasser og Brumunddal småbåthavn ligger på rekke og rad.
Friarealene i strandsonen er planlagt utvidet med et større areal nord for småbåthavnen. I
Pellervika nord for Strandsaga er også badeplass, men det går ikke sammenhengende gangog sykkelforbindelse i strandsonen dit.
I strandsonen langs Botsenden nord for Framnesbrua, ligger et lite skogholt som er avsatt til
friområde. Lenger nord i strandsonen er det flere badeplasser; Strandbakkstranda og
Fangbergstranda. Strandsonen er delvis tilgjengelig fra land.
Friluftsområde i strandsonen har et støynivå på mellom 55 og 65 dB(A). Badeplassene langs
Botsenden har et støynivå på over 65 dB(A).
Store boligområder ligger i åssiden øst for jernbanen. Et boligområde ligger i lien langs
Botsenden ved Brattbakken.
Store deler av bebyggelsen i åssiden og på Granrudjordet har et støynivå på mellom 55 og 65
dB(A). Sonen nærmest E6 har støynivå på over 65 dB(A) og strandsonen med friområder har
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et nivå på mellom 55 og 65 dB(A). Mange boliger langs Botsenden har et støynivå på
mellom 55 og 65 dB(A), men noen har et støynivå på over 65 dB(A).
Innenfor vegens influensområde ligger næringsfunksjoner opp mot sentrum. Sentrum faller
utenfor influensområdet.
Verdi:
Strandsonen med friluftsområde, badeplass og småbåthavn benyttes av mange. Boligområdene har høy tetthet og tilgang til skole, fritidstilbud og service. Næringsområdet har ingen
verdi for friluftsliv og nærmiljø.
Liten
Middels
Stor
|-------------------|----------------|----------------|
▲

Figur 6-3:

Turgåer i Brumunddal strandspark ved Mjøsa.

Botsenden - Rudshøgda
Parsellen preges av skog og dyrka mark. Pilgrimsleden krysser E6 over brua på Rudshøgda.
Det ligger flere boliger ved Kampen. Nordover mot Rudshøgda har enkelte spredte bolighus
et støynivå på mellom 55 og 65 dB(A) men de fleste har et støynivå på under 55 dB(A).
Rudshøgda er et nærings- og serviceområde. Her er butikker, museum, kafé, bensinstasjon
og arbeidsplasser. Skog og dyrka mark omslutter næringsområdet.
Et mindre boligfelt ligger bak næringsområdet mot øst. Støynivået i området er under 55
dB(A). Ellers ligger enkelte spredte gårdsbruk og boliger på strekningen.
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Figur 6-17:

Elva Brumunda og fotballbaner i strandsparken ved Mjøsa.

Figur 6-18:

Utsikt fra vestsiden av Furnesfjorden med Brumunddal i det fjerne.

Verdi:
Boligområdene har en viss tetthet og ligger i tilknytning til skogen med friluftslivsmuligheter. Jordbruksområdene har liten verdi for friluftsliv og nærmiljø. Servicetilbudet på
Rudshøgda har en funksjon i nærmiljøet. Ellers vil det være mest tilreisende som stopper her
og benytter seg av tilbudene.
Liten
Middels
Stor
|-------------------|----------------|----------------|
▲
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Rudshøgda – Moelv
Strekningen er preget av skog og dyrka mark med spredte gårdsbruk. Prøysenstua ligger i
gangavstand i jordbrukslandskapet vest for næringsområdet på Rudshøgda. Fra Rudshøgda
går Pilgrimsleden forbi Prøysenstua på veg nordover. Øst for E6 ligger flere boliger, arbeidsplasser ved Eidsiva Energi og Arbeiderbevegelsens Folkehøyskole langs fv 28 og jernbanen.
I den skogkledde Apostelhaugen sør for E6 går det traktorveg og stier.
Langs fv 28 er støynivået på mellom 55 og 65 dB(A).

Verdi:
Boligområdene har en viss tetthet og turstiene i Apostelhaugen samt Pilgrimsleden.
Liten
Middels
Stor
|-------------------|----------------|----------------|
▲

Figur 6-19:

Prøysenstua med jordbrukslandskapet omkring

Moelv sør
I strandsonene ligger Sanda friluftsområde med badeplass, Steinvik campingplass og småbåtbrygger. Strandsone har god tilgjengelighet. Pilgrimsleden går også vest for Skarpsno og ned
mot Mjøsa.
Boligområde på Skarpsno og Skarpsno barneskole ligger ned mot Mjøsa vest for Skarpsnotunnelen. Over tunnelen krysser stier i skogen. Store boliger i åssiden nord for E6 er utenfor
planområdet, men delvis innenfor influensområdet når det gjelder støy.
Ned mot Mjøsa er støynivået for de fleste boligene på mellom 55 og 65 dB(A). Nord for E6
har enkelte boliger et støynivå på mellom 55 og 65 dB(A).
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Øst for Skarpsnotunnelen ligger en hoppbakke oppe i skråningen. Bensinstasjon og hotell
ved innkjøringen til Moelv.
Verdi:
Boligfeltene har høy tetthet og nærhet til friluftsområder og servicefunksjoner.
Friluftsområdene ved Mjøsa har ulike funksjoner og brukes av mange.
Liten
Middels
Stor
|-------------------|----------------|----------------|
▲

6.4.3

Omfang og konsekvenser

Arnkvern – Bergshøgda
De fysiske endringene av tiltaket består i utvidelse av E6 mot henholdsvis venstre
(Arnkvern-Bergshøgda) og videre på høyre side; justering av Arnkvernkrysset; støyskjerm
på 1 meter ved Nydal og mellom Bergshøgda og Brumunddal; lokal støyskjerming.
Vurdering:
Det vil ikke skje arealinngrep i bolig- og friluftsområder.
Støyskjerming med 1 meter vil forbedre situasjonen minimalt for boliger ved Nydalskrysset.
For boliger nærmere Brumunddal vil støysituasjonen forbedres for enkelte bolighus. Alt i alt
er omfanget positivt, men lite, for det berørte nærmiljøet.
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels positivt

Stor positiv

|-------------------|--------------------|--------------I--------------|----------------------|------------------|
▲
Konsekvenser:
Alternativet vil ha ubetydelige til liten positive konsekvenser (0/+).
Bergshøgda – Brumunddal - Botsenden
De fysiske endringene av tiltaket består i utvidelse av E6 mot venstre; samtlige under- og
overganger opprettholdes; et større areal ut mot Mjøsa (Strandsagtomta) vil bli gitt kommunen som ev. kan opparbeide det som friluftsområde; tursti langs Mjøsa fram til undergangen
ved Brennerivegen opprettholdes.
Støyskjerming med 2,5 meters høy skjerm mot boligområdet i åssiden og 1 meters høy
skjerm ut mot Mjøsa.
Ensidig rasteplass ved Strandsagtomta eller tosidig rasteplass ved Pellervikakrysset.
Overgangsbro til privat hytte stenges ved Botsenden.
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Vurdering:
Ny E6 vil gjøre et lite inngrep i strandsonen.
Støynivået reduseres til under 55 dB(A) for de aller fleste boliger. For husrekken nærmest E6
bør det i tillegg skjermes lokalt.
Strandsonen med friarealer sør for Framnesbrua vil fortsatt få et støynivå på mellom 55 og
65 dB(A). I strandsonen vil støypåvirket sone over 65 dB(A) langs E6 bli redusert. I
strandsonen nord for Fremnesbrua langs Botsenden, vil støynivået på over 55 dB(A)
opprettholdes. Dette er over grenseverdien i hht T-1442.
Over- og underganger til strandsonen opprettholdes, og E6 vil ikke bli en større barriere enn i
dag.
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels positivt

Stor positiv

| ---------------- ---|--------------------|--------------I--------------|---------------------|------------------|
▲
Konsekvenser:
Forbedring i dagens situasjon knytter seg først og fremst til bedre støyforhold i boligområdene og muligheter til å utvikle et større friområde i strandsonen. Tiltaket har liten
positiv konsekvens (+).
Avbøtende tiltak:
Sammenhengende turveg langs hele strandsonen med kryssing av Brumunda og
Båhusbekken.
Forbedre tilgjengeligheten til Botsenden fra land med tursti og ny sikker kryssing av E6.
Støynivået i strandsonen langs Botsenden bør reduseres til under 50 dB(A). Skjermingstiltak kan komme i konflikt med opplevelsen/utsikten for de reisende på E6.
Botsenden – Rudshøgda
De fysiske endringene av tiltaket består i:
Utvidelse av E6 mot høyre frem til Rudshøgda. Lokal støyskjerming.
Utvidelsen av E6 skifter gjennom krysset på Rudshøgda fra høyre i sør til venstre
nord for krysset.
Justering av krysset med ny gang- og sykkelveg.
Lokal støyskjerming.
Vurdering:
Prøysenstua og deler av Pilgrimsleden vil fortsatt ha et støynivå på mellom 55 og 65 dB(A).
Boligfeltet vil ikke bli støypåvirket. Støynivået forbedres i støyutsatte boliger med lokal
skjerming. Nytt kryss vil gi forbedrete kryssingsmuligheter for gående og syklende.
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Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels positivt

Stor positiv

| ---------------- ---|--------------------|--------------I--------------|---------------------|-----------------|
▲
Konsekvenser:
Tiltaket har liten positiv konsekvens (+).

Rudshøgda – Moelv
De fysiske endringene av tiltaket består i utvidelsen av E6 mot henholdsvis venstre og mot
høyre ved Skarpsnotunnelen for å tilpasse vegen ny tunnel; støyskjerming på 2,5 meter langs
fv 28 og fra 1 til 2,5 meter ved Skarpsno.
Vurdering:
Boligene og offentlige institusjoner langs fv 28 og i Skarpsnofeltet vil få støynivå på under
55 dB(A).
Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels positivt

Stor positiv

| ---------------- ---|--------------------|--------------I--------------|---------------------|----------------|
▲
Konsekvenser:
Tiltaket vil ha liten positiv konsekvens (+).
Avbøtende tiltak:
Ingen.

Moelv sør
De fysiske endringene av tiltaket består i:
Sentrisk utvidelse av E6.
a) Opprettholde dagens trasé for E6 og justering av krysset.
Støyskjerming med 2,5 meter høy skjerm ved Skarpsno. For øvrig lokal skjerming.
b) Senket løsning med E6 under ombygget kryss. Bensinstasjonen må flyttes.
Støyskjerming med 2,5 meter høy skjerm ved Skarpsno. For øvrig lokal skjerming.
Vurdering:
Strandsonen med friluftsområder og campingplass vil ikke bli påvirket av tiltaket. I boligområdet mot Mjøsa og for boliger nord for E6, vil støynivået reduseres til under 55 dB(A).
a) Alternativet vil gi en litt mer tungvint kryssing av E6 for gående og syklende.
b) Dagens kryssing av E6 for gående og syklende vil kun bli justert.
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Stort negativt

Middels negativt

Lite
negativt

Intet

Lite
positivt

Middels positivt

Stor positiv

| ---------------- ---|--------------------|--------------I--------------|---------------------|-----------------|
▲▲
A B

Konsekvenser:
Alternativ A og B har liten positiv konsekvens (+).
Avbøtende tiltak:
Ingen
Samlet vurdering
Konsekvensene av utvidet E6 gjennom Ringsaker kommune knytter seg til støyskjerming av
boliger som i dag er støypåvirket av E6. Støynivået reduseres til under 55 dB(A). I Brumunddal vil utvidelsen gjøre lite inngrep i friluftsområdene i strandsonen, og støysonen på
over 65 dBA vil reduseres. Langs Botsenden vil støynivået bli over 65 dBA i friluftsområdene i strandsonen. I Moelv vil friluftsområdene i strandsonen ikke bli påvirket av
tiltaket.
Tabell 6-6:

Konsekvensvurdering av enhetlige områder

Navn

Verdi H140

Konsekvens

Arnkvern - Bergshøgda

Liten

Ubetydelig til liten positiv

0/-

Bergshøgda – Brumunddal - Botsenden

Stor

Liten positiv

+

Botsenden – Rudshøgda

Liten

Liten positiv

+

Rudshøgda – Moelv

Middels

Liten positiv

+

Moelv sør

Middels

Liten positiv

+

Liten positiv

+

Samlet vurdering
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6.5

Kulturminner og kulturmiljø

6.5.1

Metode

Registreringene bygger flere ulike kilder som offentlige kulturminneregistre (Askeladden,
Sefrak, Riksantikvarens fredningsregister), offentlige verneplaner, litteratur og samtale med
enkelte grunneiere og lokale informanter. Det har også vært kontakt med fylkeskommunen i
Hedmark og de ulike kommunene. Noe informasjon er også hentet fra ulike kilder på
Internett (se referanseliste). Det har vært gjennomført 1 dags befaring i felt av 2 personer.
Dette til sammen har dannet grunnlaget for kulturmiljøavgrensinger og verdivurderinger.
Registreringene bygger på kjente data. Det har ikke vært utført nye registreringer i felt. Dette
gjøres i forkant av godkjenning av reguleringsplan (registreringer i hht. KML § 9).
Kulturmiljøene er verdivurdert i henhold til Håndbok 140, og uavhengig av juridisk status,
etter en skala liten – middels – stor verdi.

6.5.2 Tilstand og verdier
Generell beskrivelse
For en mer overordnet kulturhistorisk oversikt for hele planområdet henvises til KU E6
Gardermoen-Moelv, temarapport for kulturminner og kulturmiljø (2002).
Nord for Arnkvern er landskapet preget av skiftinger mellom dyrket mark og utmark samt
delvis bebygde områder og industri. E6 følger i hovedsak det laveste punktet i terrenget og
går delvis i skog. Steder som peker seg ut er Furnes med en rekke gravminner fra jernalderen
og kirkested fra middelalderen. I Brumunddal er det strandsteder og steinalderboplasser ved
Mjøsa, samt eldre industribebyggelse. Ved Rudshøgda finnes foruten Prøysen-stua, flere
godt bevarte gårdstun på nordsiden av E6. Disse blir ikke vesentlig berørt av tiltaket. Ved
Vestheim er det et større felt med fornminner på nordsiden av vegen, og ved Moelv er det
foruten et gravfelt og en bygdeborg, noe eldre industribebyggelse.
Det er ikke kjent hvor mange kulturminner som ligger tett inntil dagens E6 på strekningen,
men i innmarksområdene er potensialet for funn stort. Området har svært godt potensial for
funn av gravminner, dyrkningsspor og bosetningsspor. I utmarka er det potensial for
kullgroper, fangstanlegg for elg, og eldre dyrknings- og bosettingsspor. Det er et potensial
for steinalderlokaliteter i strandsonen mot Furnesfjorden.
Kulturmiljø nr. 15, Gravfelt ved Moelv, ligger også innenfor influensområdet for utvidelse
av strekningen Moelv-Biri, og herunder planene om ny Mjøskryssing. Konsekvenser som
følge av det tiltaket er ikke vurdert i denne sammenheng, men vil bli behandlet i forbindelse
med eventuell konsekvensutredning for den aktuelle parsellen.

De enkelte enhetlige områdene
Kulturmiljø 7 - Arnkvern gård
Mot grensen til Hamar, vest for Flakstadelva og nordøst for E6 ligger gården Arnkvern. Her
er det 4 sefrakregistrerte bygninger fra slutten av 1700-tallet og første halvdel av 1800-tallet.
En av hovedbygningene går under navnet ”butikken” (Sefrak-ID 04120051046,
04120051047, 04120051048, 04120051049). Gården ligger godt markert på en høyde og
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bygningene er godt bevart. Gården har trolig en funksjonell sammenheng med Arnkvern
mølle (kulturmiljø 6). De er beskrevet og vurdert hver for seg siden de ligger i hver sin
kommune.
Miljøet er vanlig forekommende, helheten og bygningene er godt bevart.
Verdi:

Middels

▲

Figur 6-20:

Arnkvern gård sett fra nord. Foto: NIKU

Kulturmiljø 8 – Furnes og Dæli, jernaldergravfelt
Ved Furnes ligger det gravfelt på begge sider av E6. De ligger godt synlige på høyderygger
med åpent beitelandskap. Furnesområdet, som Dæli inngår i, er et landskap med kulturhistoriske elementer som omfatter tradisjonell gårdsdrift og industriell historie. Spesielt
sørvest i området er det mange gravminner fra jernalderen. På de omkringliggende gårdene
er det gjort en rekke arkeologiske funn fra jernalderen. I tillegg er det spor etter en middelalderkirketuft ved Deglum gård, ca. 200 m øst for Furnes kirke.
Gården Dæli, mellom Nydal og Bergshøgda, har flere fredete kulturminner, der fire
lokaliteter kommer i konflikt med en vestlig utvidelse av E6. Disse er langrøys (Askeladden
ID 77715), ca 10 rundhauger (både gravhauger og rydningsrøyser) (Askeladden ID 19544),
to rundhauger (Askeladden ID 39558) og to gravrøyser (Askeladden ID 10156), alle datert til
jernalder.
Stedet har stor tidsdybde, med aktivitet fra yngre steinalder og frem til nyere tids industrihistorie. Gravfeltene med kirkestedet er godt bevart og utgjør en lesbar helhet. Området er
imidlertid brutt opp av dagens E6, noe som bidrar til å redusere verdien.
Verdi:

Middels

▲
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Kulturmiljø 9 – Småbruk ved Furnesfjorden
Mellom E6 og Furnesfjorden ligger en del småbruk like sør for Brumunddal. Noen av disse
er ganske godt bevart, med noe innmark intakt, men gårdene har gjennomgått noen moderne
endringer. Flere av dem har bygninger fra før 1900 bevart (Sefrak-registreringer).
Både Nordenga (Sefrak-ID 04120045029, 04120045030, Pardis (Sefrak-ID 04120040068
04120040069) og Kjenli (Sefrak-ID 04120045025, 04120045026) er eksempler på slike
småbruk.
Småbrukene er typiske for området og står i kontrast til mange av storgårdene på
Hedmarken. De vitner om sosial lagdeling i det eldre jordbrukssamfunnet på 1800-tallet.
Moderne endringer og endret bruk reduserer verdien.
Verdi:

Liten - middels

▲

Figur 6-21:

Fra venstre: Kjenli, Nordenga og Pardis. Foto: NIKU

Kulturmiljø 10 – Boplasser ved Brumunddal
Ved Hverva like utenfor og sør for Brumunddal sentrum ved Furnesfjorden er det registrert
to områder med bosettingsområder indikert av en del skjørbrent stein (Askeladden-ID 30195
og 30196). Lokaliteten er delvis ødelagt av moderne aktivitet.
Verdi:

Liten

▲

Kulturmiljø 11 – Industrihistorie i Brumunddal
Strandstedet ved elva som renner ut i Furnesfjorden er et strukturerende trekk som har ført til
at tettstedet Brumunddal vokste frem. Industri med tilknytning til primærmæringene har vært
bærebjelken i næringslivet i Brumunddal.
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Det er antatt at man allerede i middelalderen tok i bruk elven i næringsvirksomhet. Et
flomløp i elven ble kulturvert og tatt i bruk som møllerenne - Kvennveita. Tettstedet utviklet
seg omkring denne virksomheten, og senere industri og virksomheter videreutviklet
vannkraftpotensialet til ulike formål (Ellefsen & Ellefsen 1993). Kvennveita kom til å
strukturere bebyggelsen og virksomheten i dalen, helt ned til Mjøsa, der det ble etablert kai.
Den gamle steinbrygga markerer Kvennveitas utløp. Kvennveita var en to kilometer lang og
fire meter bred vannkanal, som gikk gjennom Brumunddal. Ved kanalen lå sagbruk,
brenneri, potetmelsfabrikk og annen næring. Tidligere lå det også kverner langs kanalen,
derav navnet: "Kvernveita". Men ikke bare industrien hadde nytte av veita – her ble det både
fisket, badet og vasket klær. På slutten av 1800-tallet ble jernbanen etablert, og ble en viktig
transport- og kommunikasjonsfaktor. Likevel var det fortsatt nye næringsetableringer langs
Kvennveita til langt ut på 1900-tallet. Kanalen ble delvis lukket i 1975, men fremdeles er
deler av veita intakt og kan ses og oppleves i Brumunddal.
Fra nyere tid finnes det i dag et spesielt kulturminne, "Brenneriet", som ligger langs den
gamle Kvennveita, ca 70 meter fra dagens E6 (Sefrak-ID 04120040080). ”Brenneriet” er en
teglsteinsbygning som er regulert til spesialområde bevaring etter Plan- og Bygningsloven.
”Brenneriet” er godt bevart og det er fortsatt en del industribebyggelse i området. Bygningen
er verdsatt lokalt. Bygningen i seg selv har stor verdi, men det opprinnelige industrimiljøet er
svekket betydelig og har liten verdi. Relasjonen til fjorden og kanalen er brutt opp av veg,
jernbane og moderne industri.
Verdi:

Middels

▲

Figur 6-22:

”Brenneriet” i Brumunddal. Foto: NIKU

Kulturmiljø 12 – Fangberget og Strandbakken, småbruk/plasser
Nord for Brumunddal, langs den gamle hovedvegen og rett Ø for E6 ligger to småbruk,
Fangberget og Strandbakken.
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Figur 6-23:

Strandbakken sett fra E6. Foto: NIKU

Den opprinnelige relasjonen til fjorden er brutt av dagens E6. De har begge sefrak-registrerte
bygninger (Sefrak-ID 0412007020, 0412007021 og 04120002049). Hovedbygningen på
Fangberget er fra slutten av 1700-tallet.
Småbrukene er vanlig forekommende og bygningene er godt bevart.
Verdi:

Liten - middels

▲

Kulturmiljø 13 – Prøysenstua og Prestvegen
Ved Rudshøgda, sør for E6 og vest for E6-krysset ligger Alf Prøysens hjemsted ”Prøysa”,
også kalt ”Prøysenstua”. Husmannsplassen Prøysen tilhørte gården Hjelmstad og ligger langs
"Præstvægen", en kjerreveg, som presten brukte som snarveg mellom kirkene i Ringsaker og
Veldre sogn. Husmannsplassen er kjent fordi Alf Prøysen ble født, og hadde sin barndom og
oppvekst her. Plassen er i dag tilbakeført til opprinnelig utseende. Fjøs og låve er kopier av
det tidligere anlegget, mens stua er opprinnelig, og står nå som den gjorde på 1920-tallet. Det
er tilrettelagt for besøkende. Prestvegen ved Prøysenstua er i dag brutt av E6 og det store
vegkrysset ved Rudshøgda. Den fortsetter sørover på den andre siden av E6.
I 1997 ble Prøysenhuset, et kulturhus og museum over Alf Prøysens liv og kunstneriske
virke, bygget, og ansvaret for husmannsplassen ble lagt dit. I 2003 ble Prøysenhuset utskilt
som eget kommunalt foretak med eget styre.
Stedet har både nasjonal, regional og lokal betydning.
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Figur 6-24:

Foto fra http://www.olavsrosa.no/

Verdi:

Stor

▲

Kulturmiljø 14 – Vestheim, område med fornminner
På Vestheim og på nordsiden av E6 ligger et område med fornminner som kullgroper,
rydningsrøyser og gravhauger (Askeladden ID 91816, 88025, 88024). Sammenhengen
mellom gravminner og rydningrøyser indikerer jordbruksbosetting i jernalder.
Fornminnene er vanlig forekommende.
Verdi:

Liten - middels

▲

Kulturmiljø 15 – Gravfelt ved Moelv
På et nes mot Mjøsa like sør for Moelv og vest for E6 ligger et større område med graver og
gravfelt fra jernalderen (Askeladden ID 10114, 49552, 39509, 59150). Området er skogkledd. Gravene har en klar relasjon til Mjøsa og understreker Mjøsas betydning som
ferdselsåre i forhistorisk tid.
Gravfeltet er godt bevart som helhet og uten moderne inngrep i nærheten.
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Verdi:

Middels - stor

▲

6.5.3

Konsekvenser

Kulturmiljø 7 – Arnkvern gård
På grunn av utvidelsen av krysset ved Arnkvern vil tiltaket gi noe økt nærføring og økt støy
for Arnkvern gård. Utvidelsen av E6 vil skje på motsatt side for gården mot sørvest.
Omfang:

Lite negativt

▲

Konsekvens:

Liten negativ (-)

Kulturmiljø 8 – Furnes, gravfelt fra jernalder
En utvidelse av E6 mot sørvest vil gi økt nærføring og økt støy og barrierevirkning. Tiltaket
vil redusere opplevelsesverdien av gravfeltet og traséen kan komme i direkte konflikt med
eller skade gravhauger som ligger nær dagens E6 (id: 39558).

Figur 6-24:

Detaljplassering av automatisk fredete kulturminner (gravhauger og gravfelt)
og SEFRAK-registrerte bygg innenfor kulturmiljø 8 i forhold til planlagt E6.
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Tiltaket kan komme i konflikt med ikke synlige og ikke kjente automatisk fredete kulturminner. Tiltak som kommer i direkte konflikt med automatisk fredete kulturminner, eller på
annen måte kan bidra til å skade eller ødelegge kulturminner, krever tillatelse etter kulturminneloven § 8.
Omfang:

Middels negativt

▲

Konsekvens:

Middels negativt (--)

Kulturmiljø 9 – Småbruk ved Furnesfjorden
Ved Nordengen utvidelse mot nord-øst og vil gi økt støy. Ved Kjenli og Pardis utvidelse mot
sørvest, vil gi økt nærføring og støy. Størst bli omfanget for Kjenli, der vegen skal ligge på
fylling og landskapet er åpent.
Omfang:

Lite - middelsnegativ (-/--)

▲

Konsekvens:

Liten – middels negativ (-/--)

Kulturmiljø 10 – Boplasser ved Brumunddal
E6 utvides mot sørvest. Tiltaket kan komme i direkte konflikt med og kan skade kulturminnene. Tiltaket kan komme i konflikt med ikke synlige og ikke kjente automatisk fredete
kulturminner.
Omfang:

Middels negativt

▲

Konsekvens:

Liten - middels negativ (-/--)

Kulturmiljø 11 – Industrihistorie i Brumunddal
E6 vil gi mindre støy pga bygging av støyskjerm, men gi en økt barrierevirkning mot Mjøsa.
Dette kan forsterke oppsplittingen mellom tettbebyggelsen i Brumunddal med Kvennveita og
forbindelsen med vannet, og gi redusert lesbarhet og opplevelsesverdi.
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Omfang:

Middels negativt

▲

Konsekvens:

Liten - middels negativ (-/--)

Kulturmiljø 12 – Fangberget og Strandbakken, småbruk/plasser
Tiltaket vil gi økt nærføring, økt støy og økt barrierevirkning mot Mjøsa. Høydeforskjellen
mellom vegen og gårdene reduserer omfanget.
Omfang:

Intet - lite negativt

▲

Konsekvens:

Ubetydelig - liten negativ (0/-)

Kulturmiljø 13 – Prøysenstua og Prestvegen
E6 skal utvides mot sør. Tiltaket vil gi økt nærføring og økt støy for Prøysenstua.
Omfang:

Lite negativt

▲

Konsekvens:

Liten - middels negativ (-/--)

Kulturmiljø 14 – Vestheim, område med fornminner
E6 skal utvides mot sør. Tiltaket vil ikke gi økt nærføring til kulturminnene, men gi økt støy
og indirekte virkning. Vegen kan komme i konflikt med ikke synlige og ikke kjente
kulturminner.
Omfang:

Lite negativt

▲

Konsekvens:

Liten negativ (-)
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Kulturmiljø 15 – Gravfelt ved Moelv
Tiltaket vil gi økt nærføring og økt støy i forhold til gravfeltet.
Omfang:

Lite negativt

▲

Konsekvens:

Liten - middels negativ (-/--)

Tabell 6-7:

Konsekvensvurdering av enhetlige områder

Navn

Verdi H140

Konsekvens

Arnkvern gård

Middels

Liten negativ

-

Furnes og Dæli jernaldergravfelt

Middels

Middels negativ

--

Småbruk ved Furnesfjorden

Liten/middels

Liten til middels negativ

-/--

Boplasser ved Brumunddal

Liten

Liten til middels negativ

-/--

Industrihistorie i Brumunddal

Middels

Liten til middels negativ

-/--

Fangberget og Strandbakken småbruk

Liten/middels

Ubetydelig til liten negativ

0/-

Prøysenstua/Prestvegen

Stor

Liten til middels negativ

-/--

Vestheim

Liten/middels

Liten negativ

Gravfelt ved Moelv

Middels/stor

Liten til middels negativ

-/--

Liten til middels negativ

-/--

Samlet vurdering

6.5.4

-

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser

Avbøtende tiltak i forhold til de ulike miljøene kan være støyskjerming mot Arnkvern gård,
unngå at vegen bygges opp ved gravfeltet på Furnes, støyskjerming mot småbrukene ved
Furnesfjorden og evt legge vegen lavere i terrenget ved Kjenli, samt skjerme med
vegetasjonsbelte langs E6 mot Prøysenstua og sørge for god skilting til stedet og Prestvegen
og utforming av veg som tar hensyn til sammenhengen i kulturmiljøet som forbinder
Brumunddals tettstedsbebyggelse og vannspeilet.
Det vil bli nødvendig med registreringer på reguleringsplannivå for oppfyllelse av
undersøkelsesplikten i henhold til KMLs § 9 langs store deler av traséen.
I de tilfeller der avbøtende tiltak ikke kan hindre konflikter med både kjente og hittil
uregistrerte automatisk fredete kulturminner, må det søkes dispensasjon fra kulturminneloven, jf KML § 3.8. En dispensasjon innebærer som regel en arkeologisk undersøkelse før
tiltaket kan iverksettes.
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6.6

Naturresurser

6.6.1

Metode

Arealavgang og driftsmessige forhold er utredet. Planens øvrige konsekvenser for landbruk,
samt konsekvenser i forhold til utmarksressurser, vernede geologiske forekomster og
løsmasseforekomster er vurdert eller beskrevet.
Influensområdet for landbruk består av tiltaksområdet samt en sone rundt dette som
inkluderer driftsenheter som naturlig må sees i sammenheng med tiltaksområdet (vanligvis
200-400 meter ut fra planlagt tiltak). Vannmiljø er utredet i egen fagrapport som også dekker
inn kvalitet av vann som naturressurs. Vannmiljø er derfor kun nevnt kort i den foreliggende
temarapporten for naturressurser.

6.6.2 Tilstand og verdier
Generell beskrivelse
Berggrunnen består av omdannede bergarter som ble skjøvet inn over grunnfjellet under den
kaledonske fjellkjedefoldingen. I hovedsak består bergartene i området av omdannet
kalkstein, skifer, alunskifer, sandstein og delvis konglomerat. Nærmere Brumunddal er det
omdannet kvartsitt og sandstein av Hedmarksgruppen. Flere dekker ble skjøvet oppå
hverandre fra nordvest, og dette har medført at de samme sekvensene kan finnes i ulike lag.
På denne delen av traséen er dette demonstrert ved at berggrunnen i Brumunddal og Moelv
er den samme, med kvartsitt og omdannet sandstein av Hedmarksgruppen. I området mellom
dominerer yngre bergarter av Oslogruppen, bestående av omdannet kalkstein, skifer,
alunskifer og sandstein.
Løsmassene består hovedsakelig av morenemateriale av til dels stor tykkelse. Det er mindre
områder med torv- og myrdannelse over morenen. Langs Flagstadelva og i Brumundas delta
er det breelv- og elveavsetninger i form av sand og grus.
Generelt er berggrunn og løsmasser langs traséen i Ringsaker uegnet til større grunnvannsuttak. Det er imidlertid muligheter for uttak av grunnvann til enkelthus eller hytter. Fra
elveavsetningene i Brumundas delta er det muligheter for uttak av grunnvann. Det samme
gjelder områder med yngre sandstein og kalkstein av en viss mektighet. Tettsteder langs E6
er hovedsakelig forsynt med kommunalt vann. Enkelte gårder og hus vil imidlertid basere
seg på privat grunnvannsforsyning. Verdien av spredte brønner til drikkevann, energiuttak
eller annen bruk er generelt liten.
Landbruket er en svært viktig næring i den berørte delen av Ringsaker kommune. Her er det
høyproduktive jordbruksarealer hvor matkornproduksjon (bygg og hvete) dominerer. Noe areal
benyttes til grasproduksjon. For øvrig dyrkes det en del mais og jordbær og noe potet og kål
langs traséen. Jordvanning er vanlig i området, særlig i år med forsommertørke. Det foregår
også storstilt vanning av korn. Kilder for jordvanningsanlegg er både private vanningsdammer, Mjøsa og bekker. Skogbruket er konsentrert om bartrær, særlig gran. Produksjon av
”kvalitetsløv” er ikke kjent i influensområdet. Hogst av løvskog til ved foregår i ganske stort
omfang i hele kommunen, også i nærområdene til E6. Hjortedyrbeite går hardt ut over rogn og
selje, men det er også skader på furu.

Det finnes betydelige viltressurser i Ringsaker kommune, og som for nabokommunene er de
største verdiene knytta til elgjakt. E6 krysser gjennom tre av kommunens bestandsplan-
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områder for elg. I disse områdene felles for tiden (2006/2007) ca 100 elg årlig, noe som
utgjør i underkant av 25 % av alle fellingstillatelser i kommunen. Det er en stor rådyrstamme
i den delen av Ringsaker som berøres av tiltaket. 7 rådyr ble ihjelkjørt langs E6 i 2006. Jakta
i Ringsaker er sterkt grunneierorganisert, men noe kortsalg foregår også. Det er få utenbygds
jegere i denne delen av kommunen. Kategorien ”utmarksressurser” skal ikke konsekvensutredes (jf. planprogrammet), og problemstillinger knyttet til vilt forfølges derfor ikke videre
her. På generelt grunnlag er det grunn til å minne om at redusert mulighet for kryssing av E6
medfører negativ påvirkning av elgstammen (barriereeffekt) og dermed også av elgen som en
jaktbar ressurs. For rådyr er barrierevirkningen mindre, og arten er i større grad enn elg villig
til å benytte kulverter og landbruksoverganger ved kryssing av hardt trafikkerte veger.
Verdivurdering av de enkelte enhetlige områdene
Hamar grense-Brumunddal nord
Langs traséen er det store jordbruksarealer med gode driftsforhold, spesielt på den søndre
delen av strekningen (nord til Bergshøgda). Her finnes stort sett sammenhengende arealer
med svært god dyrkningsjord langs hele strekningen, bortsett fra et større skogområde øst for
Nydal. Disse arealene er blant den beste dyrkningsjorden i Hamar-regionen og Hedmark for
øvrig; i likhet med arealene på strekningen fra Uthuskrysset til Åkersvika. Jordbruksarealene
er klassifisert som høyeste landbruksverdi (klasse 1) d.v.s. at området har meget god klima-,
jord- og terrengkvalitet (Fylkeslandbrukskontoret i Hedmark 1990). På denne bakgrunn
vurderes området å ha stor verdi for kategorien ”dyrka mark”. For øvrige kategorier av
landbruksareal er verdien liten.
Verdi:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, verdivurdering for kategorien dyrka mark
Foruten det større skogområdet øst for Nydal er det flere mindre skogbestand av høy bonitet
langs traséen. Fra Bergshøgda og nordover dominerer skogsmark i kontrast til den sørlige del
av strekningen, hvor jordbruksmark dominerer. Det finnes både gran – og blandingsskoger.
Sett bort fra en del areal klassifisert som uproduktiv skog, består all skog langs strekningen
av høybonitetsområder. Driftsforholdene er stort sett gode, selv om mosaikken med
jordbruksarealer gjør skogressursene noe fragmentert. Verdien av skogressursene vurderes
som middels(-stor), og det er mangelen på større, sammenhengende skogområder som
forhindrer enda høyere verdi.
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Verdi:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, verdivurdering for kategorien produktiv skogsmark
Generelt har både berggrunn og løsmasser langs traséen liten verdi. Løsmasseforekomstene i
Brumundas delta og i osen er ikke kvantifiserte, men tidligere uttak fra Brumundosen har
påvist masser av god kvalitet. Av miljøhensyn og andre planmessige begrensninger er
ytterligere uttak lite sannsynlig, og ressursen vurderes derfor av liten verdi.
Brumunddal nord - Moelv
E6 går gjennom vekslende områder med høyproduktiv jordbruksmark og skogsmark i svakt
skrånende terreng. Jordbruksarealene er generelt klassifisert som høyeste landbruksverdi,
men verdien er lavere enn sør på traséen. Verdien av kategorien ”dyrka mark” er allikevel
høy. For andre kategorier som faller inn under ”landbruk” er det ubetydelige verdier.
Verdi:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, verdivurdering for kategorien dyrka mark
Nordover fra Brumunddal mot Rudshøgda er det stort areal med høyproduktiv skog, spesielt
vest for E6. De nordvendte liene mellom Rudshøgda og Tande er kledd av granskog.
Utelukkende areal av høy bonitet berøres. Skogområdene er noe mer sammenhengende enn
lengre sør på traséen, og vurderes å ha (middels)-stor verdi:
Verdi:

▲

Område Brumunddal nord - Moelv, verdivurdering for kategorien produktiv skogsmark
Generelt består berggrunnen av omdannede bergarter av liten ressursmessig verdi.
Løsmassene består hovedsakelig av morenemateriale av til dels stor tykkelse. Det er mindre
områder med torv- og myrdannelse over morenen. Ved Skreddersveen (Dokken) er det
registrert et uttak av sand/grus i en breelvavsetning, med beregnet størrelse på 3,5 millioner
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kubikkmeter. E6 tangerer avsetningen, men tiltaket vil ikke medføre konsekvenser for
uttaket. For øvrig er det ikke registrert uttak av sand eller grus i nærheten av E6. Løsmassene
ved Moelv består foruten morenemateriale, også av bresjøavsetninger, hovedsakelig silt,
samt elveavsatt materiale langs Moelva. Morenematerialet i området har ingen ressursmessig
verdi.

6.6.3 Omfang og konsekvens
Omfang
I vurderingen av omfang er statistikk over arealbeslag lagt til grunn. Totalt arealbeslag på
strekningen i Ringsaker kommune er ca 976 daa for basisalternativet (senket E6 gjennom
krysset i Moelv) og 985 daa ved valg av eksisterende trasé for E6 gjennom krysset i Moelv.
Av dette utgjør produktivt landbruksareal h.h.v. ca 434 daa og 437 daa landbruksareal (tabell
6-9) ekskl. Statens vegvesens areal.
Gjennom grunnerverv har Statens vegvesen eiendomsrett over ca 15 % av arealbeslaglagt
dyrket mark og 66 % av arealbeslaglagt produktiv skogsmark i Ringsaker kommune.
Tabell 6-8:

Beregnet arealbeslag av landbruksareal for utvidelse av E6 på strekningen i
Ringsaker kommune.

Arealtype

Bonitet

Fulldyrket mark
Gjødslet beite
Skogarealer (bar-, blandings- og lauvskog)

H (høy)
M (middels)
L (lav)

Totalt

Basisalternativ
senka Moelvkryss

Alternativ
heva Moelvkryss

87
1
346

87
1
349

434

437

Hamar grense – Brumunddal nord
Tiltaket medfører tap av dyrket mark av høy kvalitet. Tiltaket medfører et tap av landbruksareal for hele Ringsaker kommune på om lag 80 daa, med hovedtyngden i høykvalitetsområdene sør i kommunen. Det er mindre driftsmessige ulemper.
Omfanget vurderes som middels negativt, da arealtapet ikke kan sies å sterkt forringe eller
ødelegge naturressursen ”dyrka mark” innenfor influensområdet:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, vurdering av omfang for kategorien dyrka mark
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Arealtapet av skog på strekningen er i størrelsesorden det samme som for dyrka mark.
Beslaglagte ressurser er av høy bonitet og har gode driftsforhold, selv om de er fragmenterte.
Tapet vurderes å i noen grad redusere ressursgrunnlagets omfang/kvalitet, og omfangsvurderingen ligger mellom lite og middels negativt omfang:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, vurdering av omfang for kategorien produktiv
skog
For berggrunn og løsmasser medfører tiltaket intet omfang, da forekomstene i området har
liten ressursmessig verdi og ikke er sårbare for inngrep i forbindelse med tiltaket.
Verdien av spredte brønner til drikkevann, energiuttak eller annen bruk er generelt liten.
Sårbarheten vil være knyttet til tiltak som medfører en reduksjon i kvantitet eller forverring
av kvaliteten. Noen av brønnene kan bli påvirket av en eventuell utvidelse ved reduksjon i
kvantitet eller forverring av kvalitet. Reduksjon i verdi for slike forekomster vil trolig ikke
utgjøre mer enn marginalt negativt omfang for ressursen, og vil dessuten være avhengig av
avstanden fra vegen til brønnen. Vannkvalitet er omhandlet i temarapporten for vannmiljø.
Brumunddal nord – Moelv
Tiltaket medfører tap av dyrket mark av høy kvalitet. Arealtapet for hele Ringsaker kommune er drøyt 80 daa, men med størst andel i sørlige del av kommunen. Arealtapet av dyrka
mark er m.a.o. noe mindre på strekningen Brumunddal nord - Moelv enn strekningene lengre
sør. Tiltaket medfører kun mindre driftsmessige ulemper. Omfanget for dyrka mark vurderes
som middels negativt, da tiltaket ikke kan sies å sterkt forringe eller ødelegge naturressursen
”dyrka mark” innenfor influensområdet:

▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, vurdering av omfang for kategorien dyrka mark
Arealtapet av skog på strekningen er betydelig og langt større enn for dyrka mark. Beslaglagte ressurser er av høy bonitet og har gode driftsforhold. Tiltaket vurderes å redusere ressursgrunnlagets omfang/kvalitet, og omfanget vurderes derfor som middels (-stort) negativt for
kategorien produktiv skog:
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▲

Område Hamar grense-Brumunddal nord, vurdering av omfang for kategorien produktiv
skog
Arealavgang av produktiv skog og landbruksareal er svært likt for de to alternative kryssutformingene ved Moelv. Omfangsvurderingen blir lik for begge alternativer.
For berggrunn og løsmasser medfører tiltaket intet omfang, da forekomstene i området har
liten ressursmessig verdi og ikke er sårbare for inngrep i forbindelse med tiltaket. Ved
Skreddersveen (Dokken) er det registrert et uttak av sand/grus i en breelvavsetning, med
beregnet størrelse på 3,5 millioner kubikkmeter. E6 tangerer breelvavsetningen ved
Skreddersveen (Dokken) med betydelig størrelse, men tiltaket medfører ikke negativt
omfang for forekomsten som naturressurs.
Spredte brønner har generelt liten verdi. Noen av brønnene kan bli påvirket av en eventuell
utvidelse ved reduksjon i kvantitet eller forverring av kvalitet. Reduksjon i verdi for slike
forekomster vil trolig ikke utgjøre mer enn marginalt negativt omfang for ressursen, og vil
dessuten være avhengig av avstanden fra vegen til brønnen. Vannkvalitet er omhandlet i
temarapporten for vannmiljø.
Konsekvens
Hamar grense – Brumunddal nord
Verdi- og omfangsvurderingene tilsier følgende konsekvensgrad for de ulike kategoriene av
naturressurser på strekningen Hamar grense-Brumunddal nord:
Konsekvens for dyrka mark:

Middels - stor negativ (--/---)

Konsekvens for produktiv skogsmark: Liten - middels negativ (-/--)
For kategoriene berggrunn og løsmasser er det ubetydelige konsekvenser (0). Vurderinger
knyttet til vannkvalitet er fanget opp av temarapporten for vannmiljø.
Forskjellen i omfang mellom de to ulike kryssutformingene ved Moelv er ubetydelig, og
konsekvensen er lik for de to alternativene.
Brumunddal nord – Moelv
Verdi- og omfangsvurderingene tilsier følgende konsekvensgrad for de ulike kategoriene av
naturressurser på strekningen Brumunddal nord – Moelv:
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Konsekvens for dyrka mark:

Middels - stor negativ (--)

Konsekvens for produktiv skogsmark: Middels - stor negativ (--/---)
For kategoriene berggrunn og løsmasser vurderes konsekvensene som ubetydelige (0).
Vurderinger knyttet til vannkvalitet er fanget opp av temarapporten for vannmiljø.
Tabell 6-9:

Konsekvenser for naturressurser ved utvidelse av E6 i Ringsaker.

Område
Hamar grense Brumunddal nord

Brumunddal nordMoelv

Naturressurs
Alle
Dyrka mark
Produktiv skog
Berggrunn
Løsmasser
Alle
Dyrka mark
Produktiv skog
Berggrunn
Løsmasser

Verdi

Konsekvens

Stor
Middels
Liten
Liten

Middels til stor neg.
Liten til middels neg.
Ubetydelig
Ubetydelig

Stor
Stor
Liten
Liten

Middels negativ
Middels til stor neg.
Ubetydelig
Ubetydelig

Samlet konsekvensvurdering

6.6.4

--/----/---/-0
0
----/--0
0
--/---

Avbøtende tiltak og oppfølgende undersøkelser

På dette stadium vurderes det som tilstrekkelig å framsette generelle avbøtende tiltak. De
samme tiltak foreslås for alle tre kommuner, jf. temarapportens kap. 5.3. For Ringsaker
kommune spesielt gjelder følgende:
Utvidelse av E6 vil medføre en utvidelse av broen over Brumundas delta. Tekniske løsninger er ikke vurdert i detalj, men arbeidet kan medføre endrede
strømningsforhold som kan påvirke flom, erosjon, masseavlagring og isgang.
Brumundas bredde er begrenset, og ved å velge gode tekniske løsninger kan
negative konsekvenser utelukkes.
Ringsaker kommune har registrert et begrenset antall boligenheter med infiltrasjonsanlegg for avløpsvann som kan komme i konflikt med utvidelsen av
vegtraséen. Boligenhetene ligger i området sør for Bergshøgda. Vurdering av
tiltakets påvirkning og behovet for å erstatte eventuelle anlegg gjøres i det videre planarbeidet. Kostnader ved nytt anlegg kan inngå i anleggskostnaden.
’
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6.7

Vannmiljø

6.7.1

Metode

Inndeling i delstrekninger og enhetlige områder
Planområdet er delt inn i tre delstrekninger, en for hver av kommunene Stange, Hamar og
Ringsaker. Enkelte nedbørfelt til tilløpselver til Mjøsa ligger i to kommuner. Nedbørfeltet er
beskrevet i den kommunen hvor størstedelen av nedbørfeltet ligger, eller i kommunen hvor
utløpet av tilløpselva ligger. Innenfor hver delstrekning er tilløpselver og direkte berørte
områder i strandsonen til Mjøsa kartlagt, og deretter karakterisert mht inngrepets omfang og
konsekvens.
Kriterier for verdi, omfang og konsekvens
Konsekvensutredningen skal beskrive og vurdere berørte områders status i forhold til
vannmiljø og tiltakets omfang (påvirkning)/endring og konsekvens på vannmiljø. Omfanget
vurderes i forhold til 0-alternativet som er dagens situasjon. Konsekvenser er de fordeler og
ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Den samlede konsekvensvurderingen
vurderes langs en glidende skala fra meget stor positiv konsekvens (++++) til meget stor
negativ konsekvens (----).
Verdisettingen av vannmiljø er basert på følgende kriterier:
EUs rammedirektiv for ferskvann, grunnvann og kystvann og ”Forskrift om rammer
for vannforvaltningen” av 15.12.06 for implementering av rammedirektivet for vann
i norsk rett (Miljøverndepartementet, 2006).
SFTs klassifiseringsssystem for miljøkvalitet i ferskvann (Statens forurensningstilsyn, 1997).
Miljømål for vannforekomstene fastsatt av Styringsgruppa for overvåking av Mjøsa
og
dens
tilløpselver
og
brukerinteresser
for
resipientene
(www.vassdragsforbundet.no).
Handlingsprogram for Mjøsa (omhandler miljøgifter) (Statens forurensningstilsyn,
2006).
Overvåkingsdata fra Mjøsa med tilløpselver (NIVA, 2002; 2004a og b; 2006).
Utslippsfaktorer fra veg til vann og jord (Statens vegvesen, 2004).
Målsetning er ”god økologisk status”, vannkvalitetsklasse II eller spesifikke mål listet under
miljømål for Mjøsa og tilløpselver. Inngrep som fører til at denne målsetningen ikke kan
nåes, vil bli vurdert å ha stor negativ konsekvens, mens inngrep som ikke påvirker måloppnåelsen vil ha ubetydelig konsekvens, mens inngrep som sterkt bidrar til at målene nåes vil
ha meget stor positiv konsekvens. Grunnlaget for vurderingene er beregninger av endringer i
total tilførsel av tungmetaller, næringsstoffer og organiske miljøgifter fra vegstrekningen til
vann.
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6.7.2

Tilstand og verdier

Bergrunnen og løsmasser består mye av det samme som i Hamar kommune fra Hamar grense
til nærmere Brumunddal; dvs. omdannet kalkstein, skifer, alunskifer, sandstein og delvis
konglomerat. Nærmere Brumunddal er det omdannet kvartsitt og sandstein av Hedmarksgruppen. Det er fjellskjæringer med alunskifer ved Bergshøgda. Berggrunnen i Brumunddal
og Moelv er den samme. I området mellom dominerer yngre bergarter av Oslogruppen,
bestående av omdannet kalkstein, skifer, alunskifer og sandstein.
Løsmassene består hovedsakelig av morenemateriale med til dels stor tykkelse. Det er
mindre områder med torv- og myrdannelse over morenen. I Brumundas delta er det breelvog elveavsetninger i form av sand og grus. Ved Dokken like før Moelv er det en breelvavsetning som berøres av E6. Løsmassene ved Moelv består foruten morenemateriale, også av
bresjøavsetninger, hovedsakelig silt, samt elveavsatt materiale langs Moelva.
Vegstrekningen gjennom Ringsaker kommune er 24,7 km, og er inndelt i følgende nedbørfelt:
Flagstadelva: Flagstadelvas delta til Bergshøgda (omtalt under Hamar kommune).
Direkte avrenning til Furnesfjorden: Bergshøgda til Rudshøgda (ca. 14,5 km).
Direkte avrenning Mjøsa syd for Moelv: Rudshøgda til Moelv (ca. 6,5 km).

Områder med direkte avrenning til Furnesfjorden
Figur 6-26 på neste side viser vegstrekningen som har direkte avrenning til Furnesfjorden;
fra Bergshøgda til innerst i Botsenden og videre opp til Rudshøgda. Vegstrekningen krysser
utløpet av flere vassdrag, for eksempel Brumunda, men det er valgt å omtale denne strekningen under ett da det i hovedsak er disse vassdragenes delta som blir berørt. Deltaene
ligger ved og i Furnesfjorden. Den første delen av vegstrekningen fra Bergshøgda og til
Brumunddal har avrenning til flere mindre bekker, som delvis har nedslagsfelt fra vegen og
mot Furnesfjorden og delvis har nedslagsfelt både oppstrøms og nedstrøms vegen. Det er
imidlertid en viss avstand fra vegen og ned til Furnesfjorden på denne strekningen. Fra
Brumunddal og til Fangberget innerst i Botsenden, går vegen i strandsonen til Furnesfjorden.
E6 krysser utløpet av Brumunda, og et par mindre bekker; Båhusbekken (renner ut ved
Strandsaga) og Skanseelva som renner ut ved Pellervika. Fra Botsenden til Rudshøgda
drenerer vegstrekningen også til flere småvassdrag; bl.a. Bruvollbekken som renner ut
innerst i Botsenden. Vegstrekningen er merket med svarte piler på figur 6-26. Nedslagsfeltgrenser er merket med grønt.
Vannkvaliteten i Furnesfjorden er analysert gjennom overvåkingsprogrammet for Mjøsa og
dens tilløpsbekker. Vannkvalitetet er klasse I, ”Meget god vannkvalitet” i henhold til SFTs
klassifiseringssystem for ferskvann. Dette er innenfor miljømål for Mjøsa. Stasjonen for
uttak av vannprøver ligger ved utløpet av Furnesfjorden, men det antas at stasjonen gjenspeiler vannkvalitet fra bekker og elver som har utløp til Furnesfjorden. Fra begynnelsen av 90tallet har vannkvaliteten her tilfredsstilt miljømål for Mjøsa. Brumunda, som er den største
tilførselselva til Furnesfjorden, har en vannkvalitet tilsvarende klasse II; dvs. moderat
påvirket i nedre del. Det har ikke skjedd noen vesentlig endring i vannkvaliteten i Brumunda
mellom 2000 og 2005.
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Figur 6-26:

Vegstrekning som drenerer til Furnesfjorden, Ringsaker kommune (merket
med piler; nedslagsfeltgrense merket med grønt).( www.arcus.nve.no.)

Det er foretatt en kartlegging av miljøgifter i Mjøsa, hvor bl a sedimenter i flere lokaliteter i
Furnesfjorden er undersøkt. Disse miljøgiftene stammer imidlertid fra andre kilder enn
overvann fra veg, og har liten relevans i denne sammenheng.
Det finnes flere vegskjæringer med alunskifer på vegstrekningen, spesielt fra Bergshøgda og
mot Brumunddal. Det er trolig at disse vegskjæringene bidrar med avrenning av tungmetaller
til vassdragene nær skjæringene.
Brumunda er sammen med Gudbrandsdalslågen den viktigste gyteelven for storørret i Mjøsa.
Utløpet av Brumunda er imidlertid kanalisert og utfylt og består av stor stein. Videre er også
Båhusbekken som renner ut gjennom Strandsaga gyteelv for Mjøsørret. Strandsaga er et
utfylt område og er en av to lokaliteter foreslått som rasteplass. På Strandsaga nord er det
kartlagt en lokal viktig strandeng/fukteng. Området ligger mellom vegen og Mjøsa. Strandengene langs Mjøsa er viktig for biologisk mangfold. Skanseelva krysser også E6 ved
Pellervika og er gytebekk for Mjøsørret. Utløpet av Skanseelva er ikke tatt med som
naturtype i temautredning naturmiljø, da tidligere registrering av rødlistearten vassveronika
ikke ble gjenfunnet. Bruvollbekken som renner ut innerst i Botsenden er gytebekk for
Mjøsørret. Det er også registrert en lokalt viktig dam ved Harabakken. Dammen ligger like
nedstrøms E6. Se ellers tema naturmiljø for nærmere beskrivelse.
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Direkte avrenning til Mjøsa sør for Moelv
Figur 6-27 viser siste del av vegstrekningen fra Rudshøgda og til like syd for Moelv.
Vegstrekningen drenerer i hovedsak til Steinsbekken som følger vegen på det meste av
strekningen. Steinsbekken renner ut ved Skarpsno, like syd for Steinsodden. Bekken renner
delvis gjennom et skogområde, og delvis gjennom jordbrukslandskap. Vegstrekningen er
merket med svarte piler på figur 6-27. Nedslagsfeltgrenser er merket med grønt.
Den nærmeste stasjon for overvåking av vannkvaliteten i Mjøsa ligger ved Kise på Neslandet. Det nærmeste vassdraget der vannkvaliteten er overvåket, er Moelva, som renner ut i
Moelv, like nord for vegstrekningen. Vannkvaliteten i Mjøsa ved Kise ligger på samme nivå
som i Furnesfjorden; klasse I i SFTs klassifiseringssystem for ferskvann. Vannkvaliteten
tilfredsstiller med andre ord miljømål satt for Mjøsa i forhold til fosfor. Vannkvaliteten i
Moelva ble undersøkt høsten 2001 ved biologiske feltundersøkelser som gir en tilnærmet og
generell vurdering av vassdragets økologiske status. Undersøkelsene viste at utløpet av
Moelva lå i vannkvalitetsklasse II-III som betyr moderat-markert forurensning mhp organisk
belastning og næringssalter. Det er sannsynlig at vannkvaliteten ved utløpet av Moelva
påvirker vannkvaliteten ved Steinsodden.

Figur 6-27:

Vegstrekning som drenerer til Mjøsa, syd for Moelv, Ringsaker kommune
(merket med piler - nedslagsfeltgrense merket med grønt).
( www.arcus.nve.no.)

Det er så vidt kjent ikke foretatt noen kartlegging av tungmetallinnholdet i vannmassene i
Mjøsa nær Steinsodden eller ved utløpet av Moelva.
Det er registrert en viktig dam sør for Tande ved Ringsaker stasjon. Dammen er en kunstig
vanningsdam og er laget ved avsnøring av bekk. Det er ikke registrert noe rødlistearter i
dammen, men den har en variert flora. Steinsbekken er videre registrert som lokalt viktig
med bestander av ferskvannsorganismer. I tillegg er bekken gytebekk for Mjøsørret.
Steinsodden (utløpet av Steinsbekken) karakteriseres som viktig raste- og trekklokalitet for
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våtmarksfugl. Steinsodden er et naturreservat. Se ellers tema naturmiljø for ytterligere
informasjon om lokalitetene.
Verdi:
liten

middels

stor

|-------------|--------------|
▲

Vannressursene i området har middels verdi.

6.7.3 Konsekvenser
Direkte avrenning til Furnesfjorden
Økning i andelen tette flater i nedslagsfeltet vil være liten etter utbygging. Det er også en viss
avstand mellom veg og resipient, og det er flere mindre bekkesystem som resipienter for
overvann fra vegen. Enkelte områder har imidlertid svært kort avstand fra veg og ut i
resipient, dette gjelder spesielt fra Brumunddal til Botsenden.
Fra Bergshøgda til Brummunddal er det flere vegskjæringer med alunskifer. Forvitring av
alunskifer skaper sur avrenning (sulfid oksideres til sulfat, danner svovelsyre), som kan føre
til utlekking av tungmetaller fra fjellet. Utvasking av tungmetaller som kadmium, nikkel,
sink og kopper fra alunskifer kan være mange ganger større enn avrenning fra vegtraséen.
Dette vil spesielt være et problem i anleggsfasen. Avbøtende tiltak for dette området i
anleggsfasen er beskrevet i egen rapport. Etter anleggsperioden bør det vurderes om
utlekkingspotensialet fra alunskifer ved fjellskjæringene er såpass stort at avbøtende tiltak i
anleggsfasen bør gjøres permanente.
Vegen langs strandsonen av Mjøsa mellom Brummunddal og Botsenden krysser flere
vassdrag som har registrerte naturmiljøkvaliteter, bl.a. som gyteelver for Mjøsørret. Den
største sårbarheten i strandsonen vil være knyttet til uhell på vegstrekningen, som f eks
tankbilvelt hvor verdiene knyttet til strandenger eller deltaområder for enkelte vassdrag kan
bli rammet. Tankbilvelt som sammenfaller med vandringer for Mjøsørret kan ha store
negative konsekvenser for fisken.
Strekningen ligger i en flat strandsone. Det vil derfor være både uhensiktsmessig og lite
effektivt å etablere avbøtende tiltak med oppsamling av overvann fra vegen som ledes til
rensedammer. Det vil være en fordel å spre avrenningen fra vegen over et så stort område
som mulig; dvs diffus avrenning fra vegtrasé til graskledte grøfter og videre til terreng.
Avrenning av salt fra vegen vurderes på samme måte som for Åkersvika å ha middels
negativ konsekvens for de nærmeste områdene langs strandsonen (eks strandengene).
Det er planlagt en rasteplass enten på Strandsagtomta ved utløp av Båhusbekken eller ved
Pellervika ved utløp av Skanseelva. Det forutsettes at toalettavløp i fm rasteplass og evt
avløp fra gatekjøkken eller tilsvarende føres til kommunalt avløp.
Utvidelse av E6 krever en utvidelse av brua over Brumundas delta. Tekniske løsninger er
ikke vurdert i detalj, men arbeidet kan medføre endrede strømningsforhold som kan påvirke
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flom, erosjon, masseavlagring og isgang. Brumundas bredde er begrenset, og ved å velge
gode tekniske løsninger kan negative konsekvenser utelukkes.
Den siste delen av vegstrekningen fra Botsenden til Rudshøgda drenerer også til flere
resipienter. Deltaområdet til Bruvollbekken som renner ut innerst i Botsenden, er karakterisert som viktig. For å redusere forurensningsstoffer og redusere avrenningstoppene inn mot
Botsenden mest mulig, foreslås å anlegge en rense- og fordrøyningsdam i området ved
Viksmoen, like for utløpet av Bruvollbekken.
Konsekvensen av utbyggingen for vannmiljø vurderes å være liten, både når det gjelder salt
og forurensende stoffer fra overvannet. Det foreslås derfor diffus avrenning av overvann fra
vegen på denne strekningen. Veggrøftene bør sås til med gras. Dette vil føre til sedimentasjon av partikler og partikkelbundne stoffer (f eks tungmetaller) før videre diffus avrenning
til terreng.
Direkte avrenning til Mjøsa sør for Moelv
Strekningen Rudshøgda til Moelv drenerer i hovedsak til Steinsbekken som har utløp ved
Steinsodden eller Korgerstuvika viltområde. Det er på så å si hele vegstrekningen kort
avstand til Steinsbekken, og det er flere berøringspunkter mellom veg og bekk. Det anbefales
derfor å anlegge en fordrøynings- og rensedam i skogsområde like nord for Skarpsno.
Overvannet fra vegen skal føres ut i grøfter bestående av sand, tilsådd med gras. Drensgrøfter i bunnen av grøfta skal samle opp og føre overvannet til fordrøynings- og rensedammen.
Dammen skal ha en størrelse på ca 2 % av vegarealet den samler overvann fra. Det kan være
aktuelt å ha flere dammer på strekningen hvis området ved Skarpsno ikke er tilstrekkelig
stort.
Tunnelen ved Skarpsno har til nå i følge Statens vegvesen, region øst, ikke blitt vasket. Ved
utvidelse av tunnelen er det trolig at den vil bli vasket. Vaskevannet fra tunnelen skal føres til
fordrøynings- og rensedammen nevnt over. Hvis dette ikke er praktisk mulig, skal det
anlegges en egen dam for vaskevannet fra tunnelen.
Det antas at salting av vegen vil ha liten konsekvens for naturmiljøverdier ved Steinsbekkens
utløp pga fortynning. Salting vurderes imidlertid å ha lokale effekter på vegetasjon langs
Steinsbekken som har liten avstand til vegen. I tillegg kan vegetasjon langs vanningsdam syd
for Tande ha middels negative konsekvenser i fm salting. I forhold til 0-alternativet vurderes
imidlertid konsekvensen som liten.
Grunnvannsressurser og private vannforsyningsanlegg
Enkelte gårder og hus på strekningen baserer seg på privat grunnvannsforsyning. Private
brønner langs traséen er ikke registrert, men det kan forventes at noen vil bli påvirket av
tiltaket. Sårbarheten vil være knyttet til tiltak som medfører en forverring av kvaliteten. I stor
grad vil dette være avhengig av avstanden fra vegen til brønnen. Generelt vurderes sårbarheten som liten. Konsekvensen for de aktuelle grunnvannsmagasinene vurderes som små.
Totalt vurderes konsekvensen for vannforsyning å være som liten/ubetydelig.
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Sammenfatning
En utvidelse av E6 vil medføre små til middels negative konsekvenser for hovedvassdragene
ved normaldrift. Viktige områder og strekninger er sårbare områder nær strandsonen i
Furnesfjorden og der hvor det er kort avstand mellom veg og Steinsbekken. Det bør anlegges
fordrøyningsbasseng/rensedammer ved Arnkvern (omtalt i kommunedelplanen for Hamar),
innerst i Botsenden og ved utløpet av Steinsbekken (Skarpsno). Sistnevnte dam bør motta
vann fra vegen samt vaskevann fra tunnel.
Omfang:
stort negativt – stort positivt
--

-

0

+

++

|-----------|-----------|-----------|------------|
▲

I sum vurderes konsekvensene middels negative.
Tabell 6-10:

Oppsummering, konsekvenser for vannmiljø ved utvidelse av E6 på
strekningen Hamar grense – Moelv

Område
Vassdrag i Ringsaker

6.8

Verdi
Middels

Konsekvens
Middels negativ

--

Utbyggingsmønster og arealbruk

Regional plansituasjon
Fylkesplan for Hedemark 2005 – 2008(16) legger opp til rask utbygging i fylket og ser
samferdselsårene som avgjørende i den sammenheng. Utvidelse av E6 er et ledd i utviklingen. Planen framhever også at videreutviklingen av senterstrukturen i fylket skal ta utgangspunkt i eksisterende by- og tettstedsdannelser. Også eksisterende næringsarealer skal utnyttes
og utvikles.
Fylkesdelplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene omtaler blant annet
regional utvikling som følge av utvidelse av E6. Planen framhever at det er viktig for landet
og regionen å bygge ut sikkerheten og kapasiteten i transportkorridoren, og at dette vil sikre
utviklingen av Mjøsregionen. I kapittelet lokale utfordringer påpekes det at utbygging av veg
(og bane) vil øke presset for lokalisering av bolig og næring langs kommunikasjonsårene.
Fylkesdelplanen for samordnet arealbruk i Hamarregionen, 2000-2030 (SMAT-planen) har
som viktigste mål at det skal gis mulighet for befolkningsvekst i Hamarregionen. For å klare
det, er det behov for nye arealer til utbygging, samtidig som etablerte bolig- og næringsarealer må fortettes. SMAT-planen andre hovedmål er at fornyelses- og utviklingsmulighetene i
Hamarregionen skal styrkes gjennom samordnet miljø-, areal-, og transportutvikling.
Parsellen Hamar grense – Moelv berører flere områder omtalt i SMAT-planen. Brumunddal
er definert som kommunesenter med et bredt spekter av handel, kultur og offentlig og privat
service. Moelv er definert som kommunedelsenter med handels- og tjenestetilbud for å dekke
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kommunedelens innbyggere. Nydal/Stavsberg er definert som lokalsenter, med offentlig og
privat tjenesteyting, kultur-, fritids-, og handlestilbud. Rudshøgda er gitt som næringsområde. SMAT-planen er under rullering.
Fylkesdelplanen for Mjøsa gir retningslinjer for behandling av byggesaker langs Mjøsa. Det
kreves reguleringsplan for utbygging i 100 meters beltet mot stranda, dog ikke innenfor
eksisterende anlegg. På strekningen langs Furnesfjorden vil derfor dagens trasé sette dette
prinsippet til side.
Dagens utbyggingsmønster og arealbruk
Parsellen Hamar grense - Moelv går hovedsakelig gjennom LNF-områder med store
jordbruksarealer og lukkede skogholt. Stedvis går E6 langs Mjøsas strandsone. Brumunddal
og Moelv er de største tettstedene i tilknytning til E6. Ellers finnes det spredt bosetning langs
deler av parsellen. I Nydal finnes tre klynger med tre-syv boliger og én klynge med over syv
boliger nærmere enn 100 m fra veg. Det er nærføring til gårdstun mellom Nydal og Bergshøgda. I Bergshøgda er det 2 klynger med tre-syv boliger nærmere enn 100 meter fra veg og
nærføring til to gårdstun. Mellom Bergshøgda og Brumunddal er det registrert syv boliger
nærmere enn 100 meter fra veg. I Brumunddal er det syv boliger som ligger nærmere enn
100 m fra veg og 9 boliger med utendørs støynivå over 55 dB(A). I Økelsrud finnes én
klynge med tre-syv boliger nærmere enn 100 m fra veg. I Moelv finnes én klynge med tresyv boliger og to klynger med over syv boliger nærmer enn 100 m fra veg. På strekningen
mellom Brumunddal og Moelv er det registrert 50 boliger nærmer enn 100 m fra veg, og 22
boliger med utendørs støy høyere enn 55 dB(A).
Totalt på parsellen i Ringsaker kommune er det registrert om lag 87 boliger innenfor 100 m
av dagens E6.
Både i Nydal, Brumunddal, Rudshøgda og Moelv finnes flere næringsområder i tilknytning
til E6, både nåværende og planlagte.
Det går ekspressbusser langs E6 (Nordfjordekspressen, Dag- og nattekspressen Oslo –
Åndalsnes, og Gudbrandsdalsekspressen). Moelv har stoppested for disse. Hedemark trafikk,
som er et fylkeskommunalt foretak med hovedansvar for ruteplanlegging av kollektivtilbudet
i Hedemark, oppgir flere lokale busstopp i nærheten av E6: Arnkvern, Nydal Næringspark,
Brumunddal rutebilstasjon, Rudshøgda, Moelv stasjon m.fl.
Planstatus i Ringsaker kommune
Kommuneplanens arealdel for Ringsaker kommune (2001 – 2004(2012)) er under revidering
og det jobbes for tiden med en ny plan for perioden 2006 – 2010. Kommuneplanen som ble
vedtatt i 2005 viser E6 i eksisterende trasé. Kommunen ønsker å fastlegge sidevalg for
utvidelse av E6 i forbindelse med pågående revisjon.
I kommuneplanen legges det opp til flere framtidige ervervsareal langs parsellen. Disse
krever egen reguleringsplan før de kan realiseres. Et mindre område sør for Moelv er lagt ut
som framtidig byggeområde.
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Konsekvenser av utbygging
Det er forutsatt en generell byggegrense på 100 m langs E6. Eventuelle nyanser i dette vil bli
vurdert i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. I uregulert strøk vil 100 meter byggegrense gjelde. I regulerte områder gjelder regulert byggegrenser foran kommunedelplanens
forslag til byggegrenser. Alle byggesaker skal innenfor den generelle byggegrensen på 100
meter skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, også de saker som ligger innenfor de
regulerte områder.
Planforslaget omfatter utvidelse av E6 med krav om reguleringsplan i 100 m sonen til hver
side for E6 og vegkryss, med unntak av følgende:
Del av mindre boligområder som ligger innenfor en framtidig byggegrense på 100
meter til E6 omgjøres fra bolig til LNF-område. Dette gjelder et mindre område langs
fv 69 like nordvest for Nydal, på Bergshøgda, langs fv 89 sør for Nyhus i Brumunddal og 2 mindre områder sør og nord for E6 like ved Skarpsnotunnelen. Felles for
disse områdene er at det er mindre boligområder innenfor LNF-områder.
Tabell 6-11:

Totalt antall boliger innenfor eksisterende 100 m belte av E6 før og etter
utbygging.

Strekning

Hamar grense – sideskift
Bergshøgda
Sideskift Bergshøgda - kryss
med jernbane
Kryss med jernbane - sideskift
Pellervika
Sideskift Pellervika – kryss
Rudshøgda
Kryss Rudshøgda – Moelv
Sum

Totalt ant boliger innen for
eksisterende 100 m belte, dagens
situasjon
27

Totalt
antall
boliger
innenfor 100m beltet utbygd
situasjon
34

13

18

7

9

12

16

28
87

30
107

Slik tabell 6-11 viser vil ytterligere om lag 20 boliger bli berørt av 100 m-beltet av E6 i
forhold til dagens situasjon.
Planprogrammet krever en vurdering av tilknytning til næringsområdene på Nydal, Brumunddal, Rudshøgda og Moelv. Da alle disse kryssene vil bli videreført (kun behovet for
Økelsrudkrysset vil vurderes i senere planfaser) vil det ikke bli endret atkomst til disse
områdene. Reisende på rv 212 fra Neshalvøya retning Pellervika får noe lenger veg for å
komme inn på E6 i retning nord på grunn av endret kjøremønster i utvidet kryss. Samtlige
kryss på strekningen behøver tilpasninger til en 4-felts løsning. Ved Pellervika legges det
opp til erverv av dyrket mark nordøst for E6.
Det legges opp til busslommer for ekspressbusstrafikk langs E6 i Brumunddal, Rudshøgda
og Moelv. Dette gjelder for både nord- og sørgående påkjøringsrampe i begge tettstedene.
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6.9

Helse og trivsel

Dagens situasjon
Planområdet er i hovedsak spredtbygd og relativt tynt befolket. Vegen går imidlertid forbi
Brumunddal og delvis Moelv. Også ved Nydal og Økelsrud er det tettbebyggelse innenfor
planområdet. Nærmere opplysninger om befolkning, næringsliv, servicetilbud samt rekreasjonstilbud er gitt i andre kapitler. Det foreligger ikke konkrete opplysninger om befolkningens helsetilstand, men det antas at den berørte er robust mht å møte de endringene som
tiltaket innebærer. Det må her framheves at gjennomfartsvegen har vært i deres nærmiljø i
flere tiår.
Konsekvenser av tiltakene for befolkningens helse og trivsel
Helse- og trivselsmessige konsekvenser omfatter dels faktorer som er belyst i andre kapitler.
Dette gjelder fysiske faktorer som støy, mulighet til friluftsliv osv. Omtalen i dette kapitlet
begrenses derfor til andre faktorer, som generelle samfunnsmessige forhold som økonomi,
sosialt nettverk, medvirkning mm.
En oppgradert E6 antas i liten grad å forandre forutsetningene for helse og trivsel. Anleggsperioden kan derimot medføre en betydelig midlertidig ulempe.
Demokrati og medvirkning
Erfaring fra andre store utbyggingsprosjekter viser at den fysisk målbare belastningen ikke
nødvendigvis er egnet til å uttrykke helsemessig risiko for befolkningen. Befolkningens egen
opplevelse av situasjonen er vel så viktig. Generelt er befolkningens evne til å tåle en gitt
belastning liten, dersom følelsen av kontroll og påvirkningsmulighet er liten. Tilsvarende er
toleransegrensen høy, dersom de berørte har kunnskap om tiltaket, og har hatt reell mulighet
til påvirkning osv.
Den direkte påvirkningsmuligheten for befolkningen om alternativene vil i de fleste tilfeller
oppleves som liten, ettersom tiltakshaver og planmyndighetene må avveie ulike hensyn.
Mange vil oppleve dette som en avmaktssituasjon. Situasjonen kan motvirkes med tett
dialog, at tiltakshaver og beslutningstakere er tilgjengelige for spørsmål, klager og frustrasjoner. Offentlighet og høringer er viktige for å ivareta befolkningens, og særlig grunneiernes, rettssikkerhet.
Når beslutningen er tatt og vegen skal bygges, ligger det et stort ansvar på tiltakshaver for å
begrense ulempene. Hvordan grunneiere og beboere blir møtt i denne fasen, er avgjørende
for hvordan tiltakene og anleggsgjennomføringen påvirker folkehelsa. De viktigste problemstillingene og tiltakene er:
Grunnervervet. Det å måtte avstå eiendom kan være en stor belastning, både økonomisk og følelsesmessig. Tidlig, god og etterrettelig informasjon, samt åpenhet og
ryddighet i forhandlinger og oppgjør kan bidra til å begrense helsemessige ulemper.
Dette er tiltakshavers ansvar.
Avbøtende tiltak: Rammene for tiltak for å begrense ulemper vil bli innarbeidet i
reguleringsplanene. Endelige løsninger, detaljutforming mm bør i størst mulig grad
avgjøres i dialog med berørte parter/naboer. At avbøtende tiltak velges og utformes
med sikte på å dekke behov som er etterspurt lokalt, kan bidra til å begrense av-
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maktsfølelsen. Medbestemmelse, og helst beslutningsrett om støytiltak er et eksempel, medbestemmelse om midlertidig flytting, f eks pga støyulemper i anleggsfasen,
er et annet.
Positivt kompenserende tiltak som f eks gode visuelle tiltak.
Midlertidige løsninger: Utbyggingen vil kreve midlertidig omlegging av lokalvegsystem, avkjørsler og atkomster. For mange kan slike forandringer fra det vante være en
belastning, i tillegg til de praktiske ulempene. Det er her viktig at tiltakshaver går tidlig ut med sitt behov for slike omlegginger, og diskuterer alternativer med de berørte.
Erfaringsmessig vil de opplevde ulempene kunne begrenses dersom befolkningen har
kunnskap om midlertidige ulemper (hvorfor og hvor langvarig) og blir tatt med på
råd om løsninger. Tiltakshaver har her et betydelig ansvar.
Økonomisk trygghet
Tiltaket vil påvirke folks privatøkonomi først og fremst gjennom grunnervervet. I denne
saken er det ganske tydelig hvilke eiendommer som må innløses, slik at grunneierne slipper
usikkerhet eller uforutsigbarhet om dette. Huseiere som ønsker å flytte før ekspropriasjonsomfanget er kjent, kan få problemer med å få solgt eiendommene. Tilsvarende ulemper
kan oppstå i anleggsperioden, ved at eiendommer er tunge å selge pga de midlertidige
ulempene.
Med unntak av landbruket, er det få næringsvirksomheter som blir berørt. Virksomhetene
som sådan forutsettes å bli gitt erstatning, men ringvirkningene de skaper vil neppe bli
erstattet. Det gjelder spesielt arbeidsplassene, med mindre virksomheten blir gitt mulighet til
å reetablere seg i distriktet.
Sosialt nettverk
Samkvem med naboer, organiserte og uorganiserte aktiviteter i nærmiljøet og annen sosial
kontakt er grunnleggende for de fleste mennesker. E6-prosjektet forventes ikke å påvirke
etablerte sosiale nettverk.
Ulykkessituasjonen
Dagens E6 er ulykkesbelastet. For naboene er det sannsynligvis en stor belastning å være
avhengig av denne vegen. Det er sannsynligvis også en stor belastning å oppleve ulykker på
nært hold. At flere av dødsulykkene er villete, gjør ikke denne situasjonen enklere. For
naboene er det ikke ulykkesrisikoen i seg selv, men følelsen av utrygghet/usikkerhet som er
den største helsemessige ulempen.
Bedre trafikksikkerhet er et viktig motiv for å bygge firefelts motorveg. Dette, sammen med
utbedring av kryss, vil forbedre trafikksikkerhetssituasjonen. Ulykkesrisikoen vil alt i alt bli
vesentlig redusert, og både faktiske ulykkestall og opplevd risiko vil bli betydelig redusert.
Fysisk miljø
Støysituasjonen er nærmere omtalt i kap 5.4. Når det gjelder lokal luftforurensningsbelastning, viser beregninger at nasjonalt mål 50 ųg/m3 PM10 overskrides ut til 20 m fra vegkant 7
døgn, ut til 18 m 25 døgn og ut til 15 m 36 døgn. ”Føre var - sonen” med konsentrasjon på 35
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ųg/m3 strekker seg ut til 40 m fra vegkant. Det er i vintersituasjoner slike forhold vil være
aktuelle, pga piggdekkbruk. Beregningene indikerer at luftforurensning neppe vil være noe
problem, særlig ikke når en tar hensyn til at belastet sone uansett vil være omfattet av
støytiltak som også vil forhindre spredning av svevestøv.
Tilgjengelighet og barrierer
Den nye vegen vil i liten grad endre tilgjengelighet til områder langs vegen eller skape ny
barriere. Sanering av overganger ved Harpvika og Botsenden medfører at brukere av
strandsonen kan oppleve endringer i det tilvante bruksmønsteret, men funksjonene beholdes.
Visuelt miljø
Tiltaket vil stedvis medføre noe endring av det visuelle miljøet, som er viktig for mange.
Områder som i særlig grad får endret opplevelseskvalitet er kryssomleggingen ved Moelv.
Tiltaket i Ringsaker omfatter sannsynligvis ikke konstruksjoner som vil bli oppfattet som
skjemmende. For nærmere omtale av ambisjoner på formgivingssida, herunder belysning og
støyskjerming, vises det til vegprosjektets formingsveileder.

6.10

Samfunnssikkerhet

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for E6 på strekningen Kolomoen – Moelv. Det er i tillegg gjort en ROS-analyse for Åkersvika spesielt, med vekt
på anleggsperioden. Analysene oppsummeres her kort.
Det er liten risiko knyttet til dårlig grunn, utrasing, skred osv. Området ved Botsenden kan
være utsatt, og det må tas hensyn til mulig dårlig grunn ved prosjektering av vegen. I det
samme området ligger vegen under nivået for 200-årsflommen i Mjøsa. Dette nivået er
dimensjonerende for veganlegg. Det bør derfor vurderes å heve vegen her.
Sårbare natur- og kulturmiljøer samt allmenne oppholdsarealer er det redegjort for i kap 6.3,
6.5, 6.6 og 6.8. For å redusere sannsynligheten for ikke forutsatte inngrep i verdifulle
områder, er det viktig å sette vilkår for anleggsgjennomføringen. Aktuelle tiltak er avgrensning av anleggsområder og krav til håndtering av drivstoff, oljer osv.
Utbyggingen kan påvirke samfunnsmessig viktig infrastruktur. Ledningsomleggingen og
midlertidige omlegginger av lokalveger antas å være uproblematisk. Begrenset tilgjengelighet til E6 i anleggsperioden kan derimot være kritisk, spesielt for utrykningskjøretøy.
Utbygging av E6 til firefelts motorveg er bl a begrunnet med et krav om bedre trafikksikkerhet. Utbyggingen vil redusere sannsynligheten for flere typer vegtrafikkulykker; dette gjelder
først og fremst møteulykker. Ombygging av kryss, til bedre ”lesbarbarhet” og enhetlig
utforming, antas også å forebygge ulykker. Det oppgraderte vegnettet antas å være mer
robust til å håndtere uforutsette hendelser som utforkjøringer.
Også for trafikksikkerheten er anleggsperioden kritisk. Grensesnittet anleggsområde/veg i
drift representerer en særskilt risikofaktor. Dette er knyttet til påkjøringspunkter, tyngre
maskiner, sprengningsarbeider, at trafikantene blir avsporet osv. Planlegging av arbeidene og
informasjon til begge parter (anleggsansvarlige og trafikanter) er viktige tiltak for å begrense
ulykkesrisikoen.
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6.11

Konsekvenser i anleggsperioden

6.11.1 Driftsforstyrrelser
Til byggingen av E6 stilles det som krav at trafikken skal avvikles innen E6-korridoren med
begrenset bruk av andre veger.
Hovedprinsippet på E6 blir å redusere vegbredden med fysisk sperre for å gi nødvendig
arbeidsplass til utvidelse av profilet. En slik løsning innebærer redusert hastighet forbi de
anleggsparsellene som til enhver tid er i drift.
Sprengningsarbeidene er en utfordring ettersom det må forutsettes at hver må skje uten veger
forbi sprengningsstedet. Det antas at tiden fra trafikken stoppes på E6 til den settes igang
igjen vil kunne være i størrelsesorden 15 – 30 minutter. Tidspunkt for sprengning måtte
tilpasses perioder med liten vegtrafikk.
God trafikantinformasjon blir svært viktig slik at trafikantene med rimelig sikkerhet kan
planlegge sine reiser.
Prosjektet innebærer bygging nær og til dels i eksisterende trasé for veg mens trafikken går
og dette vil bety lavere hastighet forbi anleggsområdet. Det vil bli satt i verk tiltak som
reduserer forsinkelsene til et minimum innenfor de rammene som de til enhver tid gjeldene
regler setter.

6.11.2 Støy i anleggsperioden
Det er en del bebyggelse langs anleggskorridoren og det må forventes at denne tidvis utsettes
for noe mer støy i byggeperioden.
6.11.3 Konflikter med lokal trafikk, skoleveger etc.
Anleggstrafikken vil stedvis ha negative konsekvenser i forhold til lokaltrafikken selv om det
vesentligste av virksomheten skjer i de respektive traséene for veg og bane.
Der anleggstrafikken kommer i konflikt med skoleveger vil det måtte etableres fysiske tiltak,
evt. i kombinasjon med skoleskyss, hvis ikke tilstrekkelig sikre løsninger på eksisterende
vegnett kan tilbys.
Det vil bli lagt særlig vekt på å skille anleggsområdene fra øvrig trafikk med sikte på både å
ivareta myke trafikanter i lokalmiljøet, og også skape sikre arbeidsplasser på det enkelte
anleggsområdet. Det legges opp til bruk av ”tung sikring” i trafikkdeler mellom E6trafikken og anleggstrafikken. I prosjektorganisasjonen vil ansvaret for løpende oppfølging
av trafikksikkerheten i anleggstida bli tillagt E6-prosjektets trafikksikkerhetsingeniør.

6.11.4 Landskapsbilde
Konsekvenser for landskapsbildet i anleggsperioden er knyttet til eksponering. Anleggsperioden vil medføre større negative konsekvenser for landskapet enn det fremtidige anlegget
fordi anleggsområdet på den enkelte strekningen vil berøre større areal enn det fremtidige
anlegget.
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For å begrense de visuelle virkningene er det viktig at anleggsområdet ikke omfatter mer enn
nødvendig areal og at det sikre skjermvegetasjon langs anleggsområdet der dette er mulig.
Anleggsområdene må holdes ryddige.

6.11.5 Naturmiljø
Forstyrrelser
Anleggsfasen medfører økt forstyrrelse for dyrelivet. Fugl og pattedyr er spesielt sårbare i
yngle- og hekketiden. Skånsom anleggsfase er påkrevd i sårbare områder, spesielt Åkersvika.
Forurensning og hensyn til vannforekomster
Anleggsfasen medfører risiko for forurensning til vassdrag i form av utslipp av finpartikulært
materiale, olje, kjemikalier (spesielt store punktutslipp) o.l. Spesielt avrenning av surt vann
til vassdrag i forbindelse med sprengningsarbeid i alunskifer og nitrogenavrenning fra
tunnelsprengning vil være spesielt uheldig. Flere av bekkene ned mot Mjøsa er gytebekker
for mjøsørret og mjøsharr. Ørret, harr, elvemusling og andre ferskvannsorganismer er sårbare
i forhold til dette. Det må vises spesiell aktsomhet i anleggsfasen i forhold til elver og
bekker, se for øvrig temarapport vannmiljø og ROS-analyse (Risiko og sårbarhetsanalyse).
I forbindelse med reguleringsplan for parsellen ”Skaberud – Kolomoen” er det utarbeidet en
rapport vedrørende beskyttelse av vannmiljø på denne strekningen, ”Infiltrasjon av overvann
i grøft” (Cowi v/ Svein Ole Åstebøl, utkast 2. september 2007). Rapportene legger premisser
for å ivareta vannmiljø og bekkenes økologiske funksjon. Statens vegvesen håndbok 261
”Vannbeskyttelse i vegbygging og vegplanlegging” bør også legges til grunn (Statens
vegvesen 2006) når hensyn til elver og bekker skal tas i senere planleggingsfaser.

6.11.6 Nærmiljø og friluftsliv
I anleggsfasen vil det bli støy fra anleggsarbeider og -trafikk som kan påføre beboerne langs
E6 økte plager. Det vil også kunne bli støy- og støvplager ifm. anleggsarbeider. E6 som en
visuell og fysisk barriere kan bli forsterket.
I anleggsfasen vil konsekvensene knytte seg til midlertidig økt trafikk på lokalvegnettet. Økt
trafikk vil kunne oppleves negativt i boligområder, på skoler, barnehager og i friluftsområder. Den vil også i perioder kunne øke trafikkfaren for gående og syklende på lokalvegene.
Det er en forutsetning at eksisterende broer og kryssingspunkter med E6 opprettholdes i
anleggsperioden.

6.11.7 Kulturminner og kulturmiljø
I forhold til kulturminner og kulturmiljø kan det være negative konsekvenser knyttet til
massedeponier, anleggsveger med mer. Det foreligger foreløpig ingen detaljerte planer for
slike. I forbindelse med godkjenning av reguleringsplanen og oppfyllelse av undersøkelsesplikten i henhold KMLs § 9 må planene for anleggsfasen være klarlagt.
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6.11.8 Naturressurser
Utbyggingsfasen vil kunne medføre særskilte konsekvenser for naturressursene. Dette
gjelder først og fremst de delene av planen som berører dyrka mark og vassdrag. Drift av et
anlegg av denne dimensjonen, med rasjonell avvikling av et høyt trafikknivå, krever
midlertidig regulering av et areal som i de fleste tilfeller vil overstige arealet som permanent
beslaglegges. Arealer til mellomlagring av masser, riggområder mm vil kunne berøre
produktive områder. Konsekvensene for landbruk i anleggsfasen er derfor større enn i den
permanente driftsfasen. Hvilke områder dette dreier seg om, og hvilke tiltak som kan
gjennomføres for å begrense ulempene, vil bli belyst i reguleringsplanen. For øvrig
forutsettes det at landbruksareal som beslaglegges i anleggsfasen, men ikke på permanent
basis, tilbakeføres etter at anleggsperioden er over.
Anleggsfasen er en midlertidig situasjon med potensielt større problemer knyttet til erosjon
og forurensning. Dette er i noen grad relevant m.h.p. naturressurser (grunnvannsressurser,
overflatevann), men er særlig aktuelt m.h.p. naturmiljø. Særlig der det er inngrep i områder
med løsmasser kan en påregne større partikkelkonsentrasjon i tilhørende vassdrag. Det er
viktig at avrenningen av forurenset vann fra veg og sårareal så vel som partikkelforurensning reduseres mest mulig under anleggsfasen. Konsekvenser i anleggsfasen kan
reduseres bl.a. ved opprettelse av midlertidige sedimentasjonsdammer, ved å tilpasse
anlegget til de årstidene, ved å redusere sårarealet og ved å sørge for rask vegetasjonsetablering av sårareal. Problemstillingen er omtalt i noe mer detalj i temarapporten for
naturmiljø.
I den grad trafikkavvikling i forbindelse med anleggsfasen tar i bruk vegstrekninger som er
benyttet av landbruket, vil dette medføre driftsmessige ulemper. Ved ombygging av kryss og
overganger vil tilgjengeligheten til vesentlige driftsarealer i en periode være begrenset, noe
som er negativt.
Størrelsen av det negative omfanget for de enkelte delstrekninger i anleggsfasen er avhengig
av utstrekningen av anleggsperioden i tid og når (i sesongen) de enkelte ulemper inntreffer.
Det er foreløpig ikke grunnlag for å vite noe om hvordan anleggsarbeidene vil bli
gjennomført. Forholdet må vies spesiell oppmerksomhet.

6.11.9 Vannmiljø
Det er ulike problemstillinger knyttet til vannmiljø og fare for forurensning i anleggsfasen.
De viktigste vil være:
Masseforflytninger og mellomlagring av masser: Fare for økt partikkelavrenning fra
massedeponi
Sprengningsarbeid i forbindelse med fjellskjæringer
o Bruk av sprengstoff med ammoniumnitrat gir sterkt nitrogenholdig avrenning
fra steintipper, og ved tunneldriving


Høyt innhold av ammonium kombinert med høy pH (fra eks betongarbeider) kan gi dannelse av ammoniakk som er svært giftig for fisk

o Fjellskjæringer med alunskifer: Forvitring av alunskifer skaper sur avrenning
(sulfid oksideres til sulfat, danner svovelsyre), som kan føre til utlekking av
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tungmetaller fra fjellet. Utvasking av tungmetaller fra alunskifer kan være
mange ganger større enn avrenning fra vegtraséen. Dette gjelder spesielt for
kadmium, nikkel, sink og kopper.
o Problemstillingene i punktene over kan lokalt få svært store negative konsekvenser for vannmiljø og naturmiljø (eks Mjøs-ørret). Det bør derfor
etableres avbøtende tiltak i områder hvor det er fare for avrenning av
partikler i forbindelse med masseforflytninger og nitrogenavrenning i forbindelse med sprengningsarbeid. Spesielt viktig er det å være klar over faren ved
sprengning i områder hvor det er alunskifer.
Avbøtende tiltak kan være:
Massedeponi:
o Avskjærende grøfter slik at ikke overflatevann renner inn i deponiet
o Massedeponi legges på høyliggende områder slik at mengde overflatevann
reduseres til nedbør på selve deponiet
o Tildekking av deponiet med tett duk
o Massedeponi legges i god avstand til vannresipient og legges ikke i
nedbørsfelt til vannresipienter som er sårbare for økt partikkelavrenning
o Etablering av graskledt buffersone nedstrøms deponi
o Etablering av sedimentsjonsdam nedstrøms deponi
o Fokus på masseforflytninger i perioder med lite nedbør, alternativt suksessivt
tilsåing etter hvert som nye områder blottlegges
Nitrogenavrenning fra sprengningsarbeid:
o Avskjæring av alt overflatevann oppstrøms sprengningsområde
o Bruk av filtre for å fjerne ammonium (ammonium bindes til jord)
o Lufting (eks luftedam, luftetrapp) for å oksidere ammonium til nitrat, fjerning
av nitrat ved denitrifikasjon i eks et anaerobt våtmarksfilter
Avrenning fra områder med alunskifer
o Avskjæring av alt overflatevann oppstrøms avrenningsområde
o Avrenning ledes ned i anaerobe basseng for utfelling av partikler
o Anaerobt våtmarksanlegg med organisk materiale som forbruker oksygen og
skaper anaerobt miljø
o Tilsetting av kalk for å øke pH – noe som kan felle ut forskjellige metaller
Flere av løsningene for avrenning fra områder med sure bergarter (kan sammenlignes med
alunskifer) er beskrevet av NIVA (2003).

6.11.10 Massebalanse
Det er foretatt en masseberegning av tiltaket med varianter basert på digitale kartgrunnlag og
det konstruerte VIPS-prosjektet for å få fram en foreløpig oversikt over masser som
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fyllingsbehov og utgravingsbehov i forhold til prosjektet slik det presenteres i kommunedelplanen. Mengde overbygningsmasser er satt opp med bakgrunn i E6 prosjektets forslag til
overbygningstykkelser for veg på fylling, i løsmasser eller på fjell. Overbygningsmasser er
tatt med i vurderingene. Nødvendig dypsprengning er ikke spesifisert, men er heller ikke
forutsatt flyttet. Alle masser er teoretiske beregnete masser. Det er ikke vurdert hvor mye
masser som eventuelt kan deponeres som motfyllinger, bakkeplanering, støyvoller, terrengbearbeidelse osv.
Alle fjellmasser ansees for å være en ressurs i prosjektet og forutsettes brukt til bl.a. vegoverbygningsmasser. Store deler av parsellen går over jordbruksarealer der fjellmasser ansees å
være i underskudd.
Beregningene er ikke gjennomført for kryssene, men vi har foretatt en grov vurdering av
fyllings- og utgravingsbehov basert på tegningene. I tabellen under er det oppgitt en
oppsummering av de ulike masseoverslagene, der + = overskuddsmasser og - = underskuddsmasser.
Tabell 6-12: Masseoversikt. Alle tall i m3
Overbygning

Utgraving
Løsmasser

Fjell

Fylling

Kryssene
Fylling

Sum

Utgraving

E6 Hamar gr. Pellervika

224.000

142.000

142.000

129.000

+ 155.000

E6 Pellervika –
Moelv, eksist

225.000

156.000

181.000

66.000

+ 271.000

Skarpsnotunnelen
E6 Gjennom
Moelv, eksist.
E6 Pellervika –
Moelv, senket
Moelv
E6 gjennom Moelv
- Senket

25.000

+ 25.000

39.000

0

27.000

30.000

- 3.000

192.000

156.000

208.000

64.000

+ 300.000

54.000

28.000

+ 26.000

6.000

I Ringsaker utgjør krysstiltakene relativt lite masseforflytting, så foreløpig har vi sett bort fra
det i denne oversikten. Kort oppsummert medfører tiltaket følgende i Ringsaker.
-

Totalt vil alternativet der forslaget følger eksisterende E6 medføre et samlet
overskudd på ca. 450.000 m3

-

Med alternativet senket løsning gjennom Moelv krysset vil utbyggingen i
Ringsaker medføre overskudd av masser på ca 480.000 m3

Det legges til grunn at det i det videre arbeidet på reguleringsplannivå arbeides videre med å
optimalisere massebalansen i prosjektet.
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6.11.11 Massedeponi
Det er foreløpig ikke arbeidet spesielt med å registrere aktuelle deponier for overskuddsmasser på strekningen. Men det er vurdert aktuelle måter å håndtere overskuddet på:
Alternativer kan være:
Terrengbearbeidelse og landskapsforming av Strandsagtomta
Støyvoller
Fjellmasser som fyllmasser i tilstøtene parseller.
Ved ovenfornevnte tiltak vil det i tillegg til de vegetasjonsmasser som skal planeres over
vegskråninger ikke være behov for andre deponier. Ved variant B kan det bli underskudd på
masser hvis tiltakene over skal gjennomføres.
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7

SAMMENSTILLING MED SAMFUNNSØKONOMISK
VURDERING

7.1

Grunnlag

Det er gjennomført virkningsberegninger av prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Analysene er gjort for et hovedalternativ mot 0-alternativet. Dette gir grunnlag for å vurdere
samlet samfunnsøkonomisk nytte og kostnad.

7.2

Ikke prissatte konsekvenser

De ikke prissatte konsekvensene som det er redegjort for i kap 6, oppsummeres slik:
Tabell 7-1:
Landskapsbilde
-/--

Oppsummering av ikke prissatte konsekvenser – utbyggingsalternativet
gjennom Ringsaker kommune
Naturmiljø

Nærmiljøfriluftsliv

Kulturmiljø

Naturressurser

Vannmiljø

-/--

+

-/--

--/---

--

Utbyggingsmønster og
arealbruk
Bebyggelse
(spredt og i
tettsteder)
påvirkes noe.

Samfunnssikkerhet
Et sikrere
vegnett, men
utbyggingsfasen er
krevende.
Flomutsatt
strekning ved
Botsenden.

Tiltaket har en positiv effekt for nærmiljø og friluftsliv. Dette skyldes en bedring av utendørs
støyforhold. De mest negative effektene er knyttet til forbruk av naturressurser, spesielt
dyrka mark. De negative konsekvensene for landskapsbilde, naturmiljø, kulturmiljø og
vannmiljø er mindre.

7.3

Prissatte konsekvenser

Tabell 7-2 viser en sammenstilling av de prissatte konsekvensene for hele strekningen
Kolomoen - Moelv, jfr kapittel 5 Prissatte virkninger. Tiltaket bidrar positivt i forhold til en
reduksjon i antall ulykker samt økt trafikant- og transportbrukernytte; herunder reduserte
tidskostnader som følge av bedret framkommelighet for transportbrukerne.
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Tabell 7-2:

Sammenstilling av analyse av prissatte konsekvenser samlet for Kolomoen Moelv. Alle beløp i tabellen er angitt i mill kroner. Positive tall betyr forbedringer (økt nytte eller reduserte kostnader)

Komponenter

Utbyggingsalternativ 1

Trafikant- og transportbrukernytte

Utbyggingsalternativ 2

744

744

0

0

Budsjettvirkning for det offentlige

-1 307

- 1 417

Ulykker

1 299

1 299

Støy og luftforurensning

-130

-130

Restverdi

236

249

Skattekostnad

-261

-283

Netto nytte

581

461

Netto nytte per budsjettkrone

0,44

0,33

6,7

6,3

Operatørnytte

Supplerende kriterier:
Første års forrentning (%)

7.4

Drøfting

Metodisk kan man ikke sammenligne de ikke-prissatte konsekvensene for parsellen mellom
Arnkvern og Moelv mot de prissatte konsekvensene for hele strekningen Kolomoen - Moelv.
Det er likevel grunn til å fastslå at tiltaket bidrar positivt i forhold til de sentrale målsetningene for utbygging av E6; nemlig målsetningen om å redusere ulykkene samt å bedre
framkommeligheten. Dette har imidlertid negative konsekvenser, særlig for landbruk.

7.5

Statens vegvesens anbefaling

I Ringsaker kommune vil Statens vegvesen anbefale følgende løsning:
Ensidig utvidelse som vist i planforslaget
Nydalskrysset, variant C. En variant som ikke medfører tiltak på ramper eller
lokalvegnett utover det som er nødvendig for en tilknytning fra utvidet E6 til
rampene.
Det bygges nytt kryss på Bergshøgda til erstatning for de kryssene som legges
ned på Pellervika og Økelsrud.
Kryss i Brumunddal ihht variant C. Dette et alternativ der rundkjøring mellom
rampene vest for E6 er erstattet av et kanalisert T-kryss.
Pellervika, krysset anbefales nedlagt.
Rasteplass, tosidig anlegg i Pellervika.
Økelsrud, krysset anbefales nedlagt.
Rudshøgda som vist i planforslaget.
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E6 gjennom Moelv med variant ”senket løsning” og dermed variant B som
kryssløsning.
Statens vegvesen begrunner sin anbefaling med følgende:
Sidevalg for utvidelse av E6 er gjort med bakgrunn følgende forhold:
o Fra sør til Bergshøgda er eksisterende bruer over E6 tilpasset en framtidig utvidelse av E6 til fire felt mot vest.
o Forbi Brumunddal ligger traséfastsettelsen med utvidelse mot vest
som en forutsetning for planarbeidet, Jfr. KST-vedtak 19.5.2005.
o På strekningen fra Botsenden til Rudshøgda er det VA-ledninger på
vestsiden og høyspentkabler på østsiden. Utover dette er det ikke spesielle forskjeller i forhold til valg av side på strekningen. Derfor
anbefales det at kostnader legges til grunn for sidevalg og at E6
utvides mot øst på strekningen mellom Økelsrud og Rudshøgda.
o Nord for Rudshøgda ligger jernbanen parallelt med E6, derfor legges
det til grunn en utvidelse mot vest.
o Pga overdekning i Skarpsnotunnelen er nytt tunnelløp for de to nye
feltene lagt øst for eksisterende tunnel.
o E6 senkes i forhold til eksisterende E6 gjennom Moelvkrysset. Dette
gir bedre mulighet for å skjerme mot støy og gir en mulighet til å
kunne etablere et mer ryddig og oversiktlig kryss.
Kryssene i Nydal (variant C) og Brumunddal (variant C) er kryssvarianter
som krever minst mulige tiltak og derfor minst kostbare løsninger.
Bergshøgda. Nytt kryss anbefales pga at dette vil avlaste lokalvegen (Furnesvegen) mellom Bergshøgda og Hamar. Det er et stort potensiale for å få
overført trafikk til E6 som da vil være en veg med stor kapasitet.
Pellervika, krysset anbefales nedlagt pga kort avstand til krysset i Brumunddal.
Rasteplass, tosidig anlegg i Pellervika. Rasteplassene vil utformes og tilpasses
de reisene langs E6. En tosidig rasteplass i Pellervika er mer tilrettelagt for de
reisende på E6.
Økelsrud, krysset anbefales nedlagt. Det er lite trafikk i krysset.
Planområdet inkluderer Strandsagveien og utbedring av eksisterende undergang for å legge til rette for bedre atkomstforhold for tungtrafikken til industrien i Brumunddal og å redusere faren for økt tungtransport gjennom Brumunddal sentrum som følge av forslaget om å stenge Pellervikakrysset.
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OPPFØLGING AV PLANEN

8.1

Reguleringsplaner

Vegtraséene samt massedeponier er vist som båndlagte områder. Kommunedelplanene må
derfor følges opp med reguleringsplaner innen 4 år etter planvedtak. Inndelingen i antall
reguleringsplaner er ikke avklart.
Reguleringsplanene 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.

8.2

Oppfølging av helse, miljø og trafikksikkerhet

Helse
Med de forutsatte støytiltakene vil støyforholdene i de bebygde områdene bli bedre. En mer
trafikksikker veg vil være positivt med hensyn til faktisk og opplevd trygghet.
Fasen fram til ferdig anlegg medfører aktiviteter som på ulikt vis kan påvirke befolkningens
helse negativt. Grunnervervsprosessen kan medføre økonomisk usikkerhet for grunneiere og
rettighetshavere. Usikkerhet om løsninger kan være en belastning. Ikke minst vil opplevde
ulemper i anleggsfasen, dvs støy, luftforurensning og ulike typer midlertidige løsninger,
kunne gå på helsa løs. Urimelige belastninger på befolkningens helse og trivsel kan forebygges ved at tiltakshaverne og utførende (entreprenørene) gir god informasjon og muligheter
for medvirkning.
Miljø
Konsekvensutredningen har avdekket viktig informasjon om planområdet, og det er påpekt
negative konsekvenser og sårbare områder. Et miljøoppfølgingprogram (MOP) er en måte å
håndtere denne informasjonen på i den videre planleggingen og gjennomføringen av planen.
Programmet vil bli utarbeidet i tilknytning til reguleringsplanene. Viktige momenter i
miljøoppfølgingsprogrammet vil blant annet være følgende:
Eventuelle oppfølgende undersøkelser.
Overvåkning av faktiske effekter av tiltaket og ev oppfølging av dette.
Tiltak for å begrense inngrep i terreng og vegetasjon, utover et nødvendig minimum.
Tiltak for å begrense permanente og midlertidige (akutte) utslipp til grunn og vann.
Tiltak for å begrense støyulemper i anleggsfasen, herunder krav til driftstider.
Rutiner for å forebygge miljøskader i anleggs- og driftsfasen.
Rutiner for å håndtere og rapportere avvik (dvs hendelser som er negative for
miljøet).
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Trafikksikkerhet
Utbyggingen medfører betydelige utfordringer for trafikksikkerheten, både på veg og bane.
Dels er det forutsatt anleggsvirksomhet inntil veg med ordinær drift, og dels vil det bli
nødvendig med midlertidige stenginger og omlegginger av både E6, lokalveger og atkomster.
Det vil bli utarbeidet en egen trafikksikkerhetsplan som til enhver tid sikrer at alle
trafikantkategorier tilbys et sikkert vegnett i anleggsperioden. Planen vil i særlig grad
fokusere på å sikre trygg ferdsel mellom hjem og skole, og forøvrig sikre at lokaltrafikken
ivaretar både framkommelighet og sikkerhet. Trafikksikkerhet i anleggsperioden er også et
sentralt tema i kvalitetsplanen for vegprosjektet (kvalitetsplanen inkluderer alle HMS tema).
Statens vegvesen vil også ansette en trafikksikkerhetsingeniør som vil få ansvar for trafikksikkerheten for alle typer trafikkanter og arbeidere i anleggsperioden.

8.3

Store konstruksjoner

I prosjektet inngår en rekke store konstruksjoner i form av bruer, kulverter, tunneler, store
fyllinger, og høye skjæringer. Detaljutforming av disse vil skje i reguleringsfasen der både
estetikk, grunnforhold, og ikke minst byggetekniske problemstillinger vil bli avgjørende for
valg av løsninger. De konstruksjonene som vises i foreliggende plan må derfor betraktes
som foreløpige skisser.
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KOMMUNEDELPLANENS AREALDEL

9.1

Prinsipper

Planområdet er avgrenset slik at støyutsatte områder før skjerming er med i planen. Det er
gjort skjematiske tilpasninger, dvs at linjer er rettet ut.
Planforslaget omfatter utvidelse av E6 med retningsgivende byggeforbud krav i 100 m sonen
til hver side for E6 og vegkryss. Hele sonen forutsettes regulert.
Kommuneplanens arealdel legges til grunn for kommunedelplanen, med unntak av følgende:
Del av mindre boligområder som ligger innenfor en framtidig byggegrense på 100
meter til E6 omgjøres fra bolig til LNF-område. Dette gjelder et mindre område langs
fv 69 like nordvest for Nydal, på Bergshøgda, langs fv 89 sør for Nyhus i Brumunddal og 2 mindre områder sør og nord for E6 like ved Skarpsnotunnelen. Felles for
disse områdene er at det er mindre boligområder innenfor LNF-områder.

9.2

Plankart

Vedlegg 11 viser nedfotograferte plankart for hver delstrekning og hvert alternativ eller
kombinasjon av varianter.

9.3

Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til planen

Kommunedelplanen må følges opp med reguleringsplan for tiltaket. Plan- og bygningslovens
§ 20-4 hjemler ikke ytterligere utfyllende bestemmelser for samferdselstiltak. For å formalisere et byggeforbud langs vegen kunne en ha valgt vegformål for en 200 m bred sone. Det er
vurdert som lite hensiktsmessig med et så vidt kraftig virkemiddel. Premisser, viktige hensyn
osv som er påpekt i plandokumentet skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplaner
(se kap 8.1).
For å forebygge byggetiltak som kan vanskeliggjøre videre planlegging og gjennomføring av
E6-prosjektet, foreslås følgende retningslinje til planen:
I uregulert strøk gjelder 100 meter byggegrenser. I regulerte områder gjelder regulert byggegrenser foran kommunedelplanens forslag til byggegrenser. Alle byggesaker skal innenfor den generelle byggegrensen på 100 meter skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, også de saker som ligger innenfor de regulerte områder.
For utbyggingsområder og LNF-områder innenfor kommunedelplanens arealdel gjelder
ellers de utfyllende bestemmelser og retningslinjer som er fastsatt i kommuneplanens
arealdel, vedtatt januar 2007.
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