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E6 MOELVKRYSSET – SØKNAD OM ENDRING AV 
REGULERINGSPLAN - BESKRIVELSE 
 
1 Bakgrunn 

Peab Anlegg har startet arbeidet med ombygging av E6 Moelvkrysset.  Krysset 
skal bygges ut slik at E6 blir gjennomgående firefeltsveg, ramper, gang- og 
sykkelveger osv. skal tilpasses til dette.  Rambøll prosjekterer anlegget for Peab 
Anlegg.  I forbindelse med prosjekteringen er det avdekket at reguleringsplanen 
for E6 Botsenden – Moelv, Moelvkrysset (vedtatt 22.11.2017) på noen steder 
ikke har avsatt tilstrekkelig plass til å bygge en vegløsning som tilfredsstiller 
Statens vegvesens krav til geometri og standard på vegen. 
 
Det søkes derfor om endring av planen.  Det er vår vurdering at dette er 
endringer som "i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, 
ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til 
viktige natur- og friluftsområder", jfr. plan og bygningslovens §12-14, andre 
ledd.  Vi ber derfor om at planendringen gjennomføres med en 
forenklet/administrativ behandling. 
 
I dette notatet beskrives de tre endringene det søkes om, med skisser og 
beskrivelse.  Det gjøres også kort rede for virkninger av endringen.  Plassering 
av endringene er skissert på Figur 1. 
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Figur 1 Lokalisering av endringene det søkes om. 
 
 
 

2 Justering av vegprofil for E6 mellom Evjua og Moelvkrysset 

2.1 Beskrivelse av endringen 
I opprinnelig reguleringsplan er det ikke satt av tilstrekkelig plass til både rekkverk og støyskjerm langs 
vegen.   
 
I tillegg er det innført nye regler for håndtering av overvann fra veger av denne typen og med de 
trafikkmengdene en har her.  De nye reglene krever at overvann fra vegoverflate ikke slippes direkte ut 
i vassdrag, men må infiltreres i grunnen. For å løse det på denne strekningen er der derfor innarbeidet 
en terrenggrøft langs bunnen av fyllings- og skjæringsskråningene.  Denne terrenggrøften fanger opp 
vannet som renner av vegen og ned skråningen.  Grøftebunnen blir etablert med infiltrasjonsmasser slik 
at vannet vil bli infiltrert i massene under grøfta, og dermed naturlig renses for partikler fra 
vegoverflaten. 
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Figur 2  Fyllingsskråning med fanggrøft/infiltrasjonsgrøft i bunnen av skråningen 
 
Omfanget av endringen framgår av skissen i figur 3.  Det er lagt til grunn at fanggrøfta inklusive et 
areal på 2-3 meter bredde langs grøfta skal inngå i vegarealet.  I tillegg er det tatt hensyn til plassering 
av viltgjerde. 
 
Evjua skal krysse under E6 i rør/kulvert.  Ved utløpet av denne kulverten er det behov for erosjons-
sikring i form av en dam/energidreper, som senker hastigheten på vannet.  Det er ønskelig at arealet 
for dette tiltaket skal inngå i vegarealet, det er derfor også lagt inn i endringen. 
 
I figur 3 er prosjektert veg vist med opprinnelig reguleringsplan som bakgrunn.  Opprinnelig grense og 
foreslått ny grense er vist.  Endringen innebærer at grensa for vegarealet flyttes fra en- til ca. fire meter 
utover. De nye arealene som beslaglegges langs vestsida av E6 er skog, mens det langs østsida er 
regulert til industri.  Mesteparten av det berørte industriarealet inngår i bestemmelsesområde for 
fordrøyning av flom noe som vil legge begrensinger på bruken av området til næringsformål. 
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Figur 3 Revidert grense for vegareal mellom Evjua og Moelvkrysset.  Blå linje markerer formålsgrense for 
annet vegareal i opprinnelig plan, mens grønn linje markerer foreslått ny grense for annet vegareal.  
Brun linje markere utvidet bestemmelsesområde for anleggsområde. 
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2.2 Virkninger av endringen 
 
Endringen er relativt liten og opprettholder hovedfunksjoner og hovedarealer i opprinnelig plan.  Her har 
vi kort omtalt eventuelle virkninger i henhold til tema som er omtalt i opprinnelig plan: 
 
Landskapsbilde 
Landskapsbildet blir lite berørt av endringen.  Formen på vegen blir ivaretatt som før, og en liten 
forskyving av skråningsutslaget vil ikke gi noen synlige virkninger hverken på nært hold eller i 
fjernvirkning. 
 
Friluftsliv, , by og bygdeliv 
Blir ikke påvirket av endringen 
 
Kulturmiljø 
Det er ingen registrerte kulturmiljøverdier i området.  Ingen endring i påvirkning 
 
Naturmiljø 
Det er ikke påvist spesielle naturmiljøverdier som blir berørt av endringen.  Ingen endring i påvirkning 
 
Naturresurser 
Endringen innebærer et litt større beslag av skog.  Anslått areal som beslaglegges er ca. 2,5 daa, som 
en stripe langs foten av vegfyllinga og i utvidelsen ved Evjua.  Konsekvensen anses som liten, endringen 
har liten betydning for driften av skogen. 
 
Flomtiltak og erosjonssikring i Evjua 
Evjua føres i kulvert gjennom E6.  Et areal nordøst for E6 er avsatt til flommagasin for Evjua, slik at det 
kan magasineres noe vann her før det går gjennom kulverten.  Det er gjort beregninger av dette 
flommagasinet, og beregningene viser at det vil tilfredsstille de krav som er satt til kapasitet ved 200 
års flom med klimapåslag.  En liten sidebekk til Evjua føres inn i Evjua langs vegfyllinga på nord-
østsiden av E6. Dette skjer også i dag, og er i opprinnelig reguleringsplan forutsatt skje som en del av 
tilpasningen av det avsatte flomarealet.  Reguleringsendringen ivaretar denne løsningen på samme 
måte som i opprinnelig plan. 
 
På sørsiden av E6 er det satt av plass til etablering av erosjonssikring og energidreper ved utløpet av 
kulverten under E6.  For å sikre kontroll på vannhastigheten ved utløpet av kulverten vi det bli etablert 
erosjonssikring og et energidreperbasseng som skal redusere energien i bekken før den føres videre 
nedover sitt naturlige bekkeløp. 
 
Industriarealer nordøst for E6 
Det anslås at endringen innebærer et utvidet beslag av dette arealet på mellom 0,5 og 1 daa. Arealet 
ligger innenfor byggegrensa til E6 og kan slik sett ikke bebygges.  Flommagasinet nevnt over legger 
også begrensinger på bruken av området.  Det anses at endringen har svært liten konsekvens for 
framtidig bruk av området. 
 
Risiko og sårbarhet (ROS) 
Tiltaket vil forsterke og forbedre flomsikringen av Evjua.  Ut over det har endringen ingen virkning på 
ROS-forholdene i planområdet. 
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3 Kastbakkvegen ved kryss mellom gammel og ny Kastbakkveg 

3.1 Beskrivelse av endringen 
I opprinnelig reguleringsplan er det ikke avsatt tilstrekkelig plass til krysset mellom ny- og eksisterende 
Kastbakkveg vest for område B8.  Krysset var ikke tegnet med tilstrekkelig rom for dimensjonerende 
kjøretøy.  Siden krysset vil fungere både som adkomst til en rekke boliger og til Steinvik camping må 
det dimensjoneres med framkommelighet for lastebil.  Endringen innebærer derfor en tilpasning av 
kurvaturen i krysset til lastebil, og nødvendig plass for tilpasning av lengdeprofil for gammel 
Kastbakkveg inn mot den nye.   
 

 
Figur 4  Oversikt over endret arealbruk i krysset mellom ny og eksisterende Kastbakkveg 

3.2 Virkninger av endringen 
Endringen gir først og fremst en positiv virkning ved at den gir tilfredsstillende adkomst til 
eiendommene og campingplassen.  
 
Det anses ikke at endringen har noen konsekvens i forhold til landskapsbilde, friluftsliv, kulturmiljø, 
naturmiljø eller naturressurser. 
 
Løsningen innebærer en liten utvidelse av annet vegareal inn på opprinnelig regulert boligområde. 
Arealet tilhører pr i dag ikke noen boligeiendom.  Det anses ikke at endringen har noen effekt på 
arrondering og bruk av boligeiendommen ved siden av. 
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Risiko og sårbarhet (ROS) 
Tiltaket vil forbedre framkommeligheten til campingplassen i forhold til opprinnelig reguleringsplan. Det 
anses positivt for utrykningskjøretøy.  Ut over det har endringen ingen virkning på ROS-forholdene i 
planområdet. 
 

4 Leskur på holdeplass for nordgående busser i Storgata 

I henhold til planbestemmelsene pkt. 3.1 skal alle holdeplasser møbleres med leskur.  For den 
nordgående holdeplassen i Storgata (SKH1) er det ikke satt av tilstrekkelig plass til et leskur.  Skal 
planen revideres for å få plass til leskur innebærer det inngrep i privat boligeiendom. 
 
Holdeplassen ligger på veg inn mot sentrum så vi kan derfor i hovedsak regne med at den vil bli 
benyttet av avstigende passasjerer. 
 
Det foreslås derfor at reguleringsplanbestemmelsens punkt 3.10 KOLLEKTIVHOLDEPLASS (SKH) gis 
følgende tekst (endringen er markert med rød tekst): Kollektivholdeplasser skal være universelt 
utformet.  Alle holdeplasser med unntak av SKH1 skal være møblert med leskur. 
 
 

 
Figur 5  Holdeplass i Storgata har ikke avsatt plass til leskur 
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Endringen gir ingen vesentlige effekter for andre forhold enn kollektivtrafikken, og den anses at servicen 
til de kollektivreisende i liten grad blir berørt, siden det vil være få passasjerer som har behov for å 
vente på bussen her. 
 
Endringen medfører ingen påvirkning av ROS-forhold i planområdet. 
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