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FORORD

Statens vegvesen Region øst legger i samarbeid med Eidsvoll kommune frem forslag til reguleringsplan
for utvidelse av E6 til firefelts veg på strekningen Dal – Minnesund i Eidsvoll kommune. Reguleringsplanen viser også tiltak for tilstøtende vegnett langs E6.
Dette er en av flere parseller for utvidelse av E6 til firefeltsveg, beskrevet i konsekvensutredningen for
E6 Gardermoen - Moelv. Firefelts E6 vil forbedre trafikksikkerheten og trafikkavviklingen på strekningen.
En utvidelse forventes også å stimulere til økt vekst og utvikling i det indre Østlandet. Det ble utarbeidet
en formingsveileder for strekningen Dal – Kolomoen fra 2006 som er lagt til grunn i planarbeidet.
Det foreligger godkjent planprogram for strekningen. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i
Eidsvoll kommune i møte den 27.03.06. Planprogrammet redegjør for hvilke tema som skal konsekvensvurderes som følge av tiltaket.
Hensikten med planen er å fastlegge vegens beliggenhet og utforming. Det framgår av planen arealer
som må erverves for å gjennomføre prosjektet, i tillegg til midlertidige og permanente rådighets - innskrenkninger. Forslag til reguleringsplan er utarbeidet med utgangspunkt i den teknisk planen.
Planforslaget er samlet i to hefter (A3-format):

Igangsetting av foreliggende planarbeidet er varslet i Eidsvoll Blad og Romerikets Blad juni 2005. Samtidig er grunneiere (de som var kjent) og aktuelle offentlige etater underrettet skriftlig. Det er også avholdt et informasjonsmøte for å orientere om oppstarten.
Planarbeidet er styrt av Statens vegvesen Region øst ved Jan Terje Løitegård (delprosjektleder). Prosjektleder for E6 Jessheim – Moelv er Jørn Reinsborg. Planen er utarbeidet i samarbeid med Eidsvoll
kommune, representert ved Odd Gundersen (kontaktperson). SWECO Grøner har utarbeidet planen,
med sivilingeniør Anders Gjøsund som oppdragsleder. Feste Lillehammer har vært underkonsulent på
temaene Landskap/transportkvalitet og kulturmiljø. Akershus fylkeskommune har utredet kulturminnetemaet. Statens vegvesen har utredet temaet vilt. COWI AS har bidratt med trafikktall og har utført
EFFEKT-beregninger.
Planleggingen har vært gjennomført av en intern arbeidsgruppe med representanter fra ulike fagstaber i
Statens vegvesen. Under planleggingen er det avholdt møter med eksterne samarbeidsgrupper med
representanter for kommunen, næringsliv og statlige etater på fylkesnivå.
Intern arbeidsgruppe Statens vegvesen
Jan Terje Løitegård
Terje Kristiansen
Halvard Moe
Widar Mikkelsen
Terje Halbakken
Nils Lysbakken
Knut Malmo
Cornelia Midtlyng
Bjørn Stensby
Siri Guldseth
Rune Seim

Reguleringsplan
Planbeskrivelse
14 plankart med bestemmelser
konstruksjonstegninger
Illustrasjonsplan bensinstasjon Statoil på Fredheim, merket A01, 08.12.2006, Archus.
Teknisk plan
tekniske temategninger
I tillegg foreligger rapporter for (A4-format)
Forprosjekt for E6 Dal Minnesund
Planprogram vedtatt av Eidsvoll kommune 27.03.2006
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) Eidvolltunnelen
Risiko- og sårbarhetsanalyse strekningen (ROS-analyse) Dal – Minnesund
Skisse til Miljøoppfølgingsprogram (MOP)
Biologisk mangfold, E6 Dal - Minnesund
Støyrapport
Luftforurensing

delprosjektleder
trafikksikkerhet
drift
konstruksjoner
utbygging
utbygging
grunnerverv
landskap
geoteknikk
natur og vilt
distriktskontoret Romerike

Denne reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn etter §9-4 i plan- og bygningsloven i forståelse
med Eidsvoll kommune. Denne paragrafen gir Statens vegvesen muligheter for å utarbeide planer og
legge de ut til offentlig ettersyn. Den endelige sluttbehandlingen foretas av kommunen. Eventuelle
merknader sendes:
Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer

I tillegg vil følgende dokumenter være tilgjengelig hos Statens vegvesen:

Kontoradresse: Parkgata 54, Hamar.
I tillegg vil reguleringsplanen legges ut på Statens vegvesens internettadresse:

Formgivningsveileder for E6 Gardermoen – Biri 2006
Drift og vedlikeholdsrapport for E6 Dal – Minnesund
Rapport for rasteplassene ved Andelva
Rapport for sideanlegg
Vurdering av alternativ for ny utforming av toplanskryss ved Fredheim
Vurdering av alternativ trase for rv 33 basert på variant B
Prinsipper for vannhåndtering
Kulturminner (utarbeidet av Akershus fylkeskommune)

www.vegvesen.no
Merknaden bør inneholde en begrunnelse for hvorfor og hvordan planen bør endres.
Oversendelsen merkes ”Reguleringsplan E6 Dal - Minnesund”.
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Henvendelser om planen kan rettes til:
Jan Terje Løitegård, Statens vegvesen, tlf 62 55 36 82 / 958 94 852, e-post: jan.loitegard@vegvesen.no
eller
Odd Gundersen, Eidsvoll kommune, tlf 66 10 71 35, e-post: teknisk@eidsvoll.kommune.no

Reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn i perioden som er offentliggjort gjennom annonser og
brev. Den er tilgjengelig for ettersyn hos Rådhuset i Eidsvoll. Statens vegvesen vil i samarbeid med
Eidsvoll kommune vurdere innkomne merknader og foreslå eventuelle planendringer som følge av disse. Etter dette tas saken opp til behandling i det faste utvalg for plansaker i Eidsvoll kommune, før planen legges fram for kommunestyret til vedtak.
Kommunestyrets vedtak vil bli annonsert i lokalavisene. Berørte parter orienteres skriftlig om vedtaket
sammen med opplysninger om klageadgang. Fylkesmannen, fylkeskommunen, og statlige fagmyndigheter kan reise innsigelse mot plangodkjenningen. Eventuell innsigelse til planen behandles først som
mekling av Fylkesmannen i Akershus. Dersom mekling hos fylkesmannen ikke fører fram, må kommunen oversende planen til Miljøverndepartementet for endelig avgjørelse. Når planen er endelig godkjent,
vil vedtaket bli kunngjort ved annonsering og eventuell skriftlig underretning.

Hamar januar 2007
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Akershus fylkeskommune har foretatt feltarbeid i inn- og utmark i et belte på ca 150 meter på hver side
av E6 langs hele prosjektområdet i utmark. I innmark ble det sjaktet innenfor et belte på henholdsvis 50
og 20 meter på hver side av eksisterende E6. I tillegg har man sommeren og høsten 2006 komplettert
med undersøkelser langs forelått omlegging av fv508 og rv33. Man har registrert automatisk fredede
kulturminner.

1. SAMMENDRAG
1.1. Orientering om prosjektet
E6 er som stamveg på strekningen Gardermoen - Moelv en svært viktig del av det overordnede vegnettet, både i lokal, regional og nasjonal sammenheng. E6 fra Dal til Minnesund er en sterkt ulykkesbelastet 2- og 3 felts veg, med streknings- og tidvise framkommelighetsproblemer. De viktigste målene med
prosjektet er å
redusere antall ulykker
bedre framkommeligheten
oppnå en tidsmessig vegstandard for styrking av næringslivet i regionen
bedre miljøet for de som i dag bor langs eksisterende vei

Det er gjort funn av automatisk fredede kulturminner i planområdet. De fleste av disse blir ikke berørt av
anlegget og kan reguleres til spesialområde bevaring. For funn som blir berørt av tiltaket vil fylkesrådmannen tilrå overfor Riksantikvaren at det gis dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser

1.2. Konsekvensanalyse
1.2.1. Generelt

Prosjektet er kostnadsberegnet etter ANSLAG metoden og der delt i to deler; Dal – Boksrud og Boksrud
– Minnesund. Det er antatt byggestart høsten 2008 med en byggetid på 2,5 år. For Dal – Boksrud er det
beregnet en forventningsverdi på 800 mill kr (2006-kr). For Boksrud – Minnesund er forventningsverdien
650 mill kr (2006-kr).
Det er lagt til grunn i tidligere planfaser at E6 Dal – Kolomoen skal ha en vegbredde på 20 meter og at
geometrien utformes for en skiltet fartsgrense på 100 km/t. Trafikkmengden beregnes i prognoseåret
som er 20 år etter forventet åpning. Trafikkmengden på E6 er beregnet til ca 18.700 ÅDT (kjøretøy per
år) ved Dal og reduseres gradvis nordover mot Minnesund. Over Minnesundbrua vil det gå ca 15.000
kjøretøy per dag.
Normalprofilet er stadfestet av Vegdirektoratet og vil for ny E6 ha 20 meter vegbredde med 2 meter
bred midtdeler. Det vil være lav kantstein inn mot midtdeleren og rekkverk i stål sentrisk i midtdeleren.
Det blir ensidig belysning på strekningen med unntak av kryssene hvor det også blir belysning på rampene. Grøftene og sideområdene utformes mest mulig trafikksikkert med en sikkerhetssone på 8 meter
fra hvitstripen på vegen til fylling / fjellskjæring.

0-alternativet er for strekningen Dal - Minnesund definert som dagens veg i 2025 med forventet trafikkøkning inkludert strekningsvise trafikksikkerhetstiltak som f.eks dobbel midtlinje og reduksjon av viltkryssinger.
Det er vurdert 3 alternativer for ny rv33-tilknytning. Alternativene er omtalt som alternativ B, C og E. Det
er i en egen rapport gjort en forenklet konsekvensvurdering av en variant av alternativ B som er kalt B2.
Denne vurderingen konkluderer med at man tilrår B fremfor B2. B, hovedsaklig ut fra kostnadsmessige
vurderinger.
0-alternativet for rv33-tilknytningene er dagens Fredheimkryss med ny 4-felts E6, dvs tilnærmet lik alternativ C.
Konsekvensanalysen er gjennomført i henhold til Statens vegvesens håndbok 140 Konsekvensanalyser, juni 2006. Denne ivaretar både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.
Konsekvensanalysen er en tilleggsanalyse til den strategiske konsekvensanalysen som er gjennomført
på strekningen Gardermoen – Biri, og er utført basert på stadfestet planprogram for strekningen Dal –
Minnesund.

Eidsvolltunnelen oppgraderes og det vil bygges et nytt løp vest for dagens løp.
Med unntak av Tømtekrysset opprettholdes alle toplanskryss på strekningen. Fredheimkrysset flyttes
sørover og det er vist en ny trase for rv 33 gjennom Minne industriområde (variant B – se kap 1.2).
Det er forutsatt planskilte kryssinger og viltkryssinger er søkt samlokalisert med annen kryssing hvor det
ligger til rette for dette. Driftsveger er generelt anlagt tilbaketrukket fra E6, der det er mulig. Det blir satt
opp viltgjerder på strekningen Dal – Julsrudbrua.
På steder hvor det ikke medfører store ulemper for brukerne har en i planen redusert antallet kryssinger
over / under E6 ved å samle flere veger i samme kryssingspunkt og bygge ut et mer sammenhengende
parallelt skogsbilvegnett.
Det er i alt 25 kryssende konstruksjoner (bruer / kulverter) langs strekningen og alle forutsettes revet.
Som erstatning bygges det til sammen 17 konstruksjoner. E6 går i dag på til sammen 5 bruer. To av
disse er forutsatt utvidet sentrisk (Julsrudbrua og Minnesundbrua), mens det bygges tre tofeltsbruer ved
siden av de eksisterende bruene (Andelva, to myrbruer nord for Ormlia).
Det er foreslått VA - løsninger som sikrer verdifulle resipienter på strekningen. Det er regulert inn til
sammen 5 sedimenteringsbassenger.

1.2.2. Prissatte konsekvenser
For temaer som faller inn under prissatte konsekvenser, skal verdi og omfang ikke vurderes. Kostnadenes betydning måles gjennom kostnadstall.

1.2.3. Ikke-prissatte konsekvenser
Prinsippet i metodikken for de ikke-prissatte konsekvensene er at:
verdier i planområdet beskrives langs en tredelt skala
omfanget av de effekter som den nye vegen gir beregnes eller vurderes langs en femdelt skala
på bakgrunn av verdi og omfang vurderes konsekvensene langs en nidelt skal. Skalaen er glidende
Metodegrunnlaget er ulikt både i tilnærming, målbarhet og presisjon for de ulike ikke-prissatte temaene.
Et betydelig innslag av faglig skjønn er med i fastsettingen av verdi og omfang. Kriteriene for dette er
utarbeidet for de ulike utredningstemaene i Håndbok 140.
Verdivurderingene gjøres opp mot et regionalt nivå. Dette sikrer et større spenn i vurderingene, og dermed et bedre grunnlag for å skille mellom alternativene.
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De ulike alternativene vurderes opp mot 0-alternativet.

Landskapsbilde

De ikke prissatte konsekvensene er inndelt i følgende temaer:

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av vegtiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen, reiseopplevelsen.

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og kulturminner
Naturressurser

Vegtiltaket er en utvidelse av eksisterende veg fra 2/3 til 4 felt, det berører da i hovedsak ikke nye landskapsrom, men gir en ytterligere inngrep i landskapsrom som allerede er berørt.
Konsekvensen for landskapsbilde er oppsummert til liten negativ konsekvens for strekningen sett under
ett. For området Andelva er konsekvensen vurdert til middels positiv konsekvens.
Konsekvensen for landskapsbildet ved ny rv33 løsning ved Fredheim er vurdert til liten negativ konsekvens for alle tre alternativene.

Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø er vurdert til å være godt nok utredet i den overordnede konsekvensutredningen for strekningen Gardermoen – Moelv, med unntak i forhold til støy og utslipp fra tunnelmunninger. Konsekvenser knyttet til friluft er ikke tilstrekkelig utredet i den overordnede konsekvensutredningen.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og
naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet
og i omkringliggende naturområder.
Vegtiltaket er en utvidelse av eksisterende veg fra 2/3 til 4 felt, det berører da i hovedsak ikke nye nærmiljøer eller friluftsområder. Unntak er når det gjelder nærmiljø ved ny rv33 løsning.
Konsekvensen for nærmiljø og friluftsliv er oppsummert til liten negativ konsekvens for strekningen sett
under ett.
Konsekvensen for friluftslivet ved ny rv33 løsning ved Fredheim er vurdert til ubetydelig konsekvens for
alle tre alternativene, mens for nærmiljøet er det alternativ C som er tilnærmet dagens situasjon vurdert
til å ha ubetydelig konsekvens, mens alternativ B og C er vurdert til henholdsvis liten negativ og middels/stor negativ konsekvens.

Naturmiljø
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. I denne undersøkelsen omfatter naturmiljø alle terrestriske
(landjorda) og limnologiske (ferskvann) forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse.
Konsekvensen for naturmiljø er oppsummert til stor negativ konsekvens for strekningen sett under ett,
pga av en truet sumpskog hvor ny fv508 foreslås lagt gjennom, ellers er strekningen vurdert til å ha liten
eller ubetydelig konsekvens for naturmiljøet.
Konsekvensen for naturmiljøet ved ny rv33 løsning ved Fredheim er vurdert til ubetydelig konsekvens
for alle tre alternativene.

Kulturmiljø og kulturminner
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om
tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.

Konsekvensvifte

Konsekvensen for kulturmiljø og kulturminner er oppsummert til ubetydelig til liten negativ konsekvens
for strekningen sett under ett.

8

Statens vegvesen

Teksthefte

Konsekvensen for kulturmiljø og kulturminner ved ny rv33 løsning ved Fredheim er vurdert til liten negativ konsekvens for alle tre alternativene.

Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann,
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk, reindrift,
vann, berggrunn og løsmasser. I denne konsekvensutredning er temaene landbruk, vannressurser/brønner og løsmasser/fjellmasser.
Konsekvensen for landbruk og vannressurser er oppsummert til liten til middels negativ konsekvens for
strekningen sett under ett, mens det er vurdert ubetydelige konsekvenser for løsmasser/fjellmasser.
Konsekvensen for landbruk ved ny rv33 løsning ved Fredheim er vurdert til stor negativ konsekvens for
alternativ E, mens det for alternativ B og C er vurdert til liten negativ konsekvens. Vannressurser og
løsmasser/geologi er vurdert som ikke aktuelle tema i disse alternativene.
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1.2.4. Sammenstilling
Tabell 1-1: Sammenstilling av ikke - prissatte konsekvenser for strekningen Dal - Minnesund

For prosjektet E6 Dal – Minnesund er det utført EFFEKT- beregning og denne viser at prosjektets beregnede nytte omtrent tilsvarer dets kostnader (netto nytte per budsjettkrone = 0). Kostnadene er på ca
1,45 milliarder. Nytten er spesielt knyttet til færre ulykker og bedret framkommelighet.

Tema

0-alternativet

Tiltaket
0/-0
-

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og Kulturminner
Naturressurser - landbruk
Naturressurser – løsmasser/fjellmasser
Naturressurser - vannressurser
Samlet vurdering

Samlet konsekvens for strekningen Dal – Minnesund er vurdert til å ha liten negativ konsekvens totalt
sett for de ikke-prissatte konsekvensene. Prosjektets beregnede nytte tilsvarer omlag dets kostnader.
De store fordelene med prosjektet er trafikkens nytte i forhold til raskere transport og reduserte ulykkeskostnader. Beregningene viser at utbyggingen teoretisk vil redusere antall personskadeulykker med ca
12 ulykker med alvorlig skadd og ca 12 ulykker med drepte, i bergningsperioden 2011 - 2035. Mye av
dette skyldes at 4 felts veger med fysisk midtdeler i stor grad hindrer alle møteulykker som er de ulykkene med størst alvorlighetsgrad, samt at sideterrenget utformes på en slik måte at alvorlighetsgraden
ved utforkjøringer reduseres.

Tabell 1-2:Sammenstilling av ikke - prissatte konsekvenser for ny rv33 ved Fredheim

For ny rv33 er det utredet 3 alternativer, hvor alternativ B og C har liten negativ konsekvens for ikkeprissatte konsekvenser, og alternativ E middels negativ konsekvens. Prosjektets beregnede netto nytte
er tilnærmet likt for alternativene B og C, for alternativet E er det vesentlig lavere.

Tema

Alternativ B og C er kommet likt ut basert på vurderingene fra ikke-prissatte og prissatte konsekvenser,
tabell 1-4.
Alternativ B gir en direkte atkomst til nytt næringsområde, samt en mer direkte tilknytning til Minne industriområde.
I alternativ B at lokalvegen (rv177) ført over E6 atskilt fra trafikk til / fra E6. Det etableres gang- og sykkelveg langs Trondheimsvegen (fv501). Begge disse tiltakene gir bedre trafikksikkerhet for gang- og
sykkeltrafikken enn for dagens situasjon / alternativ C, og da spesielt viktig for elver til/fra Langset skole.
I alternativ B blir støyforholdene for boliger langs eksisterende rv33 vesentlig bedre på strekningen mellom Fredheim-krysset og påkoblingspunktet for ny rv33. Det er ca 30 flere støyutsatte boliger (over 55
dBA) i alternativ C enn i alternativ B. De fleste av disse ligger langs eksisterende rv33 og det vil ikke
utløse krav om støyskjerming langs rv33, slik at differansen blir vesentlig større når det tas hensyn til
støyskjerming i alternativ B.

0-alternativet

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ E

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og Kulturminner
Naturressurser - landbruk
Samlet vurdering

0
0
-

0
0
-

-- / --0
----

Rangering

1

1

3

Tabell 1-3:Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for strekningen Dal – Minnesund (netto nytte er
i millioner 2006 kr)

Alternativ

Tiltaket

Prissatte:
Netto nytte
Ikke-prissatte
Samlet vurdering og rangering

På bakgrunn av en samlet vurdering er alternativ B rangert foran alternativ framfor C.
Ut i fra oppsummeringen over konkluderes det med at alternativ B gir de beste trafikksikkerhetsmessige
gevinstene, samt mest direkte tilknytning til nye og eksisterende næringsområder.

- 13
Liten negativ konsekvens

Tabell 1-4:Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for ny rv33 ved Fredheim (netto nytte er i millioner 2006 kr)

Alternativ
Prissatte:
Netto nytte
Ikke-prissatte
Samlet vurdering og rangering
Rangering

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ E

- 99

- 97

- 190

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

1

1

3

* For beregning av de tre alternativene er det modellert et trafikksystem som også består av deler av E6
og Fredheimkrysset / Tømtekrysset og ikke bare kostnaden / nytten for de ulike alternativene av rv 33.
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2.1.4. Bedret miljø

2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
2.1. Prosjektets betydning
E6 er som stamveg på strekningen Gardermoen - Moelv en svært viktig del av det overordnede vegnettet, både i lokal, regional og nasjonal sammenheng. E6 fra Dal til Minnesund er en sterkt ulykkesbelastet 2- og 3 felts veg, med streknings- og tidvis framkommelighetsproblemer. De viktigste målene med
prosjektet er å:
redusere antall ulykker
bedre framkommeligheten
oppnå en tidsmessig vegstandard for styrking av næringslivet i regionen
bedre miljøet for de som i dag bor langs eksisterende veg

2.1.1. Ulykker
I perioden 1996 – 2005 har det vært 8 dødsulykker på strekningen, med totalt 10 drepte personer og 8
alvorlig skadet. Ulykkene var møte- eller forbikjøringsulykker. Det har vært ytterligere 12 ulykker med
alvorlig skadde personer.
Møteulykker på strekningen er den ulykkestypen som har størst konsekvens i form av skadde og drepte
ifølge konsekvensutredningen for Gardermoen – Moelv. Den viser også at med å forenkle ulykkessituasjonen og si at en firefeltsveg med midtdeler fjerner møteulykkene men ikke har effekt på andre ulykker
gir en følgende reduksjon:
35 % reduksjon i antall ulykker
73 % reduksjon i antall drepte
42 % reduksjon i antall skadde
Bygging av firefeltsveg medfører at det settes opp viltgjerder på hele strekningen, med unntak for strekningen nord for Julsrud. De hindrer dermed hjortedyr å ferdes ned mot vegen og forårsake ulykker.
Hjortedyr blir ledet til egne planfrie krysningspunkter på strekningen.

Det er i dag ca 170 støyutsatte boliger (> 55dBA døgnekvivalent lydnivå) langs E6 mellom Dal - Minnesund. For ca 100 av disse er støy fra E6 hovedkilden. Støyplagene for disse reduseres ved støytiltak
langs E6 hovedsakelig i form av støyvoller og ved lokale tiltak, som etablering av skjermet uteplass
og/eller fasadeisolering. Utforming av lokale støytiltak forutsettes løst i byggeplanen.

2.2. Planstatus for E6 Dal – Minnesund, og tilgrensende parseller
Planprogram for E6 Dal – Minnesund. Godkjent av Eidsvoll kommune mars 2006
Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen - Mjøsbyene: Godkjent av Miljøverndepartementet mai 2004
Konsekvensutredning for 4- felts E6 Gardermoen - Moelv: Godkjent av Vegdirektoratet april
2004
Kommunedelplan for strekningen Minnesund - Skaberud: Planprogram stadfestet mai 2006.
Reguleringsplan for strekningen Hovinmoen-Dal: Vedtatt mai 2006.
Planprogram for E6 Dal – Kolomoen, i Eidsvoll og Stange kommuner, fra april 2003.

2.3. Tidligere planer som omfatter E6 Dal - Minnesund
2.3.1. Kommuneplan
Kommuneplan 2007 – 2016 har vært ute til offentlig høring i perioden 11.05 – 15.07 2006. Hovedmålsetningen for kommunen er gjengitt under:
”Eidsvoll kommune skal være en god kommune å bo og leve i. Dette bør være et mål og et felles ansvar
for innbyggerne, de frivillige sammenslutningene og kommunen. Gjennom den kommunale virksomheten skal alle Eidsvolls innbyggere sikres en best mulig velferd og en rettferdig fordeling av de offentlige
goder og byrder som kommunen kan påvirke. Kommunens miljø, naturressurser og økonomi skal forvaltes på en måte som sikrer gode levekår og helse for nålevende og framtidige generasjoner”.
Kommuneplanens arealdel:

2.1.2. Framkommelighet

”Kommuneplanens arealdel skal gi en helhetlig framstilling av arealdisponeringen i kommunen i en 12års-periode fram til 2014. Planen er et overordnet styringsredskap med direkte rettsvirkning for utbygging og utnytting av arealet og andre naturressurser.

Dagens E6 har økende problemer med trafikkavvikling (forsinkelser og lite forutsigbar reisetid).
Det etableres nye kryss i to plan, med overgangsbru og ramper. Ny firefelts E6 forutsettes skiltet for 100
km/t. Fremkommeligheten forbedres som følge av høyere reisehastighet og bedre vegkapasitet.

2.1.3. Tidsmessig vegstandard for styrking av næringslivet i regionen
Mjøsbyene utgjør i dag en selvstendig region i den forstand at de utgjør et velfungerende bo- og arbeidsområde. Bedre kommunikasjon inn mot Oslo vil påvirke regionens rolle på Østlandet. Næringslivet
i regionen vil få bedre rammebetingelser og vil stå sterkere i den nasjonale konkurransen om arbeidskraften.
Parsellen Dal - Minnesund vil også ha stor betydning for å knytte Eidsvoll nærmere opp mot resten av
Romerike.

Følgende retningslinjer er lagt til grunn for utarbeidelse av arealdelen:
Jord- og skogbruksarealer skal bevares i størst mulig utstrekning. Kulturlandskapet skal søkes
opprettholdt.
Nødvendig areal til boligbygging, næringsområder og sentrumsutvikling, inkludert lokale sentra,
må sikres.
Kommunen vektlegger en balansert boligbygging. Der hvor det ikke strider mot lover og forskrifter, åpnes det for spredt boligbygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
Friluftsinteresser, vern av vassdrag og annet miljøvern gis prioritet.
Det legges vekt på utbygging og utvikling av kommunikasjoner, inkludert trafikksikring.
Utbyggingsarealer legges i nær tilknytning til nåværende utbygde arealer, slik at eksisterende infrastruktur kan utnyttes mest mulig effektivt.
Under utarbeidelse av planen er det samarbeidet med statlige og fylkeskommunale instanser.”

Konkurransesituasjonen for reiselivsbedriftene i Oppland og Hedmark vil bli vesentlig styrket etter hvert
som køene i helgene fases ut. Dette vil gi bedre økonomisk fundament for å videreutvikle destinasjonene.
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2.3.2. Reguleringsplaner
Reguleringsplanforslaget kommer i berøring med følgende reguleringsplaner:
Andelva camping, Eidsvoll verk, del av gnr96/1 m.fl. Vedtatt 04.09.1995
Vegserviceanlegg i Ormlia, Eidsvoll kommune. Vedatt 27.02.1989
Ormlia næringspark, del av gnr 97, bnr 1 i Eidsvoll. Vedtatt 28.08.2000
Gangveg vest for ”Minnesundbrua”. Vedtatt 04.06.1981
Siggerud nord. Vedtatt 12.02.1996

2.3.3. Bebyggelsesplaner
Vegserviceanlegg i Ormlia, nordgående, Eidsvoll kommune. Vedtatt 18.07.1989
Vegserviceanlegg i Ormlia, sydgående, Eidsvoll kommune. Vedtatt 10.07.1990

2.4.

Kostnader og tidsplan

2.4.1. ANSLAG - beregning
Det er utarbeidet kostnadsoverslag ved hjelp av ANSLAG – metoden to ganger i løpet av planprosessen, i september 2005 på grunnlag av innledende planarbeider og i april 2006 på grunnlag av foreløpig
teknisk plan.
Prosjektet er i kostnadsberegningen delt i to deler; Dal – Boksrud og Boksrud – Minnesund. Det er antatt byggestart høsten 2008 med en byggetid på 2,5 år.

Dal – Boksrud:
Forventningsverdi: 800 mill kr (2006-kr)

Boksrud – Minnesund:
Forventningsverdi: 650 mill kr (2006-kr)
I Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2006 – 2015 er det satt av i underkant av 1,5 milliarder kroner til strekningen Gardermoen - Kolomoen. 150 millioner kommer i perioden 2006-2009. Hvor tidlig i
perioden avhenger av bompengeandel og finanskostnader for bompengeselskap.
Det er foreslått en delt proposisjon som bygger på godkjente reguleringsplaner E6 Hovinmoen - Dal i
Ullensaker og Eidsvoll kommune og Skaberud - Kolomoen i Stange kommune, disse parsellene tas ut
som en egen proposisjon. Denne proposisjon foreslås fremmet for Stortinget våren 2007. Med foreslått
anleggstart høsten 2007. Neste proposisjon for bompenger vil være avhengig av planfremdriften på de
resterende strekninger.

2.4.2. Byggestart
Prosjektet kan ha byggestart i 2008 og stå ferdig i 2011.
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3. OVERORDNEDE FORUTSETNINGER
3.1. Trafikktall
Prosjektet E6 Dal – Minnesund er planlagt åpnet i 2011. Det er i forbindelse med bompengeutredningen
for E6 Hovinmoen – Moelv beregnet trafikktall (ÅDT 2005) for de aktuelle strekninger på E6 (COWI
2006). I tillegg er det innhentet supplerende ÅDT tall fra PROSAM-rapport 130 (ÅDT 2004) hvor verdiene er justert opp til 2005 tall.
Nedenfor er det vist grunnlaget for beregning av fremtidige trafikktall. (jfr NTP 2006 - 2015):
2006 – 2011:
2012 – 2020:
2021 – 2040:

1,0%
0,9%
0,8%

På grunn av bompengene regnes det en avvisning de første 15 årene (fra 2011 - 2026):
Dal – Boksrud:
Boksrud - Minnesund

10%
5%

Trafikktall (ÅDT = årsdøgntrafikk) og andel tunge kjøretøy for 2005 på rv og fv (i forbindelse med kryss
langs E6) er vist i tabellen nedenfor (for 2011 er effekten av avvisning på grunn av bompenger tatt med
for E6. For lokalvegene er denne effekten ikke tatt med da det er ikke er gjort detaljerte beregninger for
hvordan trafikken fra E6 vil fordele seg).

Strekning
E6 Dal – Ormlia
E6 Ormlia – Boksrud
E6 Boksrud – Tømte
E6 Tømte – Fredheim
E6 Fredheim - Minnesund

ÅDT
(kjt)
2005
15 100
14 700
13 900
13 600
12 000

Andel tunge
kjøretøy (%)
2005
16%
16 %
16%
16%
16%

ÅDT
(kjt)2011
Åpningsår
14 350
13 950
13 950
13 650
12 050

ÅDT (kjt)
2031
Prognoseår
18 700
18 200
17 200
16 850
14 850

Andel tunge
kjøretøy (%)
2005
10 %
10 %
10%
10 %
10%
10%
10 %
10 %
10 %
10%

ÅDT
(kjt)2011
Åpningsår
8 150
7 100
1 200
1 700
2 800
2 350
2 350
2 050
2 800
1 950

ÅDT (kjt)
2031
Prognoseår
9 550
8 300
1 400
2 000
3 250
2 750
2 750
2 400
3 250
2 250

Figur 3-1: Trafikkmengder og andel tungtrafikk på E6

Strekning
Fv 501 (Råholt)
Fv 501 (Eidsvoll verk)
Fv 507 Sundbyvegen
Rv 180 Ormlia
Fv 508 Ormlia
Rv 181 Boksrud
Fv 501 Tømte
Fv 501 Fredheim
Rv 33 Fredheim
Rv 177 (gamle E6) Minnesund

ÅDT
(kjt)
2005
7 700
6 700
1 100
1 650
2 650
2 250
2 250
1 950
2 650
1 850

Kartet under viser oversikt over vegsystemet i planområdet.
Figur 3-2: Trafikkmengder og andel tunge kjøretøy på rv og fv
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3.3. Forhold til lokalt vegnett
3.2. Vegstandard, fartsgrense og normalprofil

Utvidelsen av E6 til firefeltsveg vil gjøre E6 til en sikrere og raskere ferdselsåre gjennom planområdet.
Det er et mål at mer av trafikken som i dag går på ”gamle” E6, fv 501 skal føres over på E6, men beregninger viser at bompengebelastningene på E6 vil kunne føre til av opp mot 10% av trafikken overføres til lokalvegnettet eller til andre transportformer (tog / buss).

3.2.1. Dagens standard
Dagens E6 i planområdet er utbygd i tidsrommet 1985-1993. Dagens veg er en tofelts motorveg med 10
meters bredde. Strekningen mellom Eidsvolltunnelen og Minnesundbrua har tre felt, total bredde 13,5
meter. Det er også en trefeltsløsning like sør for Andelva (krabbefelt).

Det er utarbeidet en rapport om mulige trafikksikkerhetstiltak på fv501 med spesielt fokus på sikkerhet
for myke trafikanter.

Eksisterende E6 er planlagt på grunnlag av 1981-utgaven av Håndbok 017 – Vegutforming. Dimensjonerende hastighet er 90 km/t. Skiltet hastighet er 80 km/t for hele strekningen.

Det er utarbeidet en rapport som tar for seg drifts- og vedlikeholdsforholdene for ny E6. Det er et mål at
lokalvegnettet i minst mulig grad skal belastes ved hendelser og vedlikehold på E6.

3.2.2. Fremtidig standard E6

3.4. Omklassifisering av veger

Statens vegvesens håndbok 235 – Stamvegnormalen gjelder for all planlegging og utbygging av stamveger. Innholdet i denne håndboka er implementert og videreutviklet i høringsutgaven til ny håndbok
017 – Veg- og gateutforming, som ble gjort offentlig fra juni 2005. Fra dette tidspunkt har ny håndbok
017 vært gjeldende retningslinjer for vegutformingen i dette prosjektet.

Følgende veger er foreslått omklassifisert på grunn av endringer vist i reguleringsplanen.
Fv 508
Denne vegen legges om i en lengde på ca 600 meter øst for Ormliakrysset. Eksisterende fv 508 stenges for gjennomkjøring og er foreslått regulert til felles adkomst og gang- og sykkelveg. Det blir etablert
snumulighet på eksisterende fv 508 og adkomst på ny fv 508 i begge ender av eksisterende veg.

Da konseptet for utbyggingsprosjektet er utvikling av eksisterende veg, har det i forprosjektfasen vært
en gjennomgang av kurvaturen i forhold til normalkravene. På bakgrunn av vurderingene i forprosjektet
ble det bestemt at enkelte partier utbedres ved hensyn på horisontal- og vertikalkurvatur. På partier
med kurvaturutbedringer gjøres utbedringene for alle fire kjørefelter.

Rv 33 Fredheim
På Fredheim er det flere vegstrekninger som er foreslått omklassifisert. Rv 33 er vist i ny trase vest for
E6. Eksisterende rv 33 foreslås gjort om til kommunal veg.

Det er lagt til grunn i tidligere planfaser og senest bekreftet i brev fra Vegdirektoratet datert 28.04.2006
at E6 Dal – Kolomoen skal ha en vegbredde på 20 meter og at geometrien utformes for en skiltet fartsgrense på 100 km/t. Trafikkmengden beregnes i prognoseåret som er 20 år etter forventet åpningsår. I
de nye vegnormalene tilsvarer dette en standardklasse S8.

Fv 501 Fredheim
I og med at krysset mellom E6 og rv33 foreslås flyttet sørover er det naturlig at fv501 (Trondheimsvegen) slutter i rundkjøringen like vest for krysset mellom E6 og rv33. Det betyr at ca 400 meter av eksisterende fv501 får status som rv177 som vist på skissen under.

Standardklasse S8 brukes for stamveger og andre hovedveger med ÅDT mellom 12 000 og 20 000 og
fartsgrense 100 km /t.
Det er utarbeidet en formingsveileder for E6 Gardermoen – Moelv. Første utgave ble utarbeidet i 2002,
veilederen har i løpet av vinteren og våren 2006 vært under revisjon. Normalprofilet er sentralt i formingsveilederen, og har vært gjenstand for overordnet diskusjon i planarbeidet. Det foreslås i formingsveilederen å opparbeide en økt del av ytre skulder uten asfaltdekke. Etter normalen skal det opparbeides lomme for nødstopp i hver retning for hver 1,0 km. Disse er ikke plassert i detalj i reguleringsplanen, men de vil ligge innenfor vegarealet og prosjekteres i byggeplanfasen hvor de ses i sammenheng
med eventuell adkomst til nettstasjoner og andre installasjoner langs E6.
Det er i normalene satt krav til vedlikeholdsåpninger i midtdeleren hver 1,5 km. Plasseringen av disse
åpningene vil detaljeres i byggeplanfasen.

3.2.3. Fartsnivå og fremtidige fartsgrenser
På grunnlag av de positive erfaringene med innføring av 100 km/t som fartsgrense på veger med høyt
sikkerhetsnivå, vurderes nå en innføring av fartsgrense 110 km/t på enkelte strekninger. En naturlig
videre utvikling vil være en ytterligere differensiering av fartsgrensen på vegnettet. På bakgrunn av dette har man i planarbeidet tilstrebet kurvatur, lengde på akselerasjons- og retardasjonsfelt m.v. som kan
tillate en mulig fremtidig økning av fartsgrensen utover 100 km/t.

3.2.4. Standard sekundærvegnett
Standard på sekundærvegnettet er beskrevet i kapittel 4.1.3

Skissen viser hvilke veglenker (med rødt) som skal omklassifiseres
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3.5. Kollektivtrafikk

Løsningene som foreligger er utarbeidet i nært samarbeid med vilt representanter fra Fylkesmannen,
Statens vegvesen og Eidsvoll kommune.

Det har tidligere vært kontakt mellom Statens vegvesen og representanter for ekspressbussene som
trafikkerer E6 mellom Gardermoen og Hamar. Basert på ønsker og behov fra disse er det lagt til rette
for ekspressbusstopp i Ormliakrysset og Fredheimkrysset.

3.9. Kulturminner

3.6. Gående og syklende
Gode forhold for myke trafikanter er vektlagt i planarbeidet.
Det er ikke behov for langsgående gang- og sykkelveg langs noen del av E6. I henhold til vegnormalenes krav anlegges fortau på alle lange overgangsbruer (L>40 m), med unntak av rene motorvegbruer.
Eksisterende gang- og sykkelvegforbindelser opprettholdes.
Det er regulert ny gang- og sykkelveg langs sekundærvegnettet på følgende steder:
Langs fv507 Sundbyvegen like sør for Andelva
Langs rv180 ved Ormlia
På gamle fv508 ved Ormlia (fv508 legges om og gang- og sykkeltrafikken benytter dagens trase)
Ved omlegging av fv501 Trondheimsvegen ved Tømte
Langs fv501 Trondheimsvegen mellom ny rv. 33 og Fredheim
Langs ny rv33 gjennom industriområdet på Fredheim

Akershus fylkeskommune har sommeren og høsten 2005 foretatt feltarbeid i utmark i et belte på ca 150
meter på hver side av E6 langs hele prosjektområdet. I innmark ble det sjaktet innenfor et belte på henholdsvis 50 og 20 meter på hver side av eksisterende E6. I tillegg har man sommeren og høsten 2006
komplettert med undersøkelser langs forelått omlegging av fv508 og rv33. Man har registrert automatisk
fredete kulturminner.
Undersøkelsen omfattet registrering av synlige kulturminner i utmark, stikking etter steinalder i utmark,
samt maskinell sjakting i dyrket mark. Registreringen oppfyller undersøkelsesplikten i henhold til kulturminneloven § 9 for det forelagte trasealternativet.
Det er gjort funn av automatisk fredete kulturminner i planområdet. De fleste av disse blir ikke berørt av
anlegget og kan reguleres til spesialområde bevaring. For funn som blir berørt av tiltaket vil fylkesrådmannen tilrå overfor Riksantikvaren at det gis dispensasjon fra kulturminnelovens bestemmelser. En
slik dispensasjon gis vanligvis med vilkår om en arkeologisk utgravning.

Det er utarbeidet en egen rapport (Rambøll 2006) som behandler behov for tiltak på eksisterende vegnett.

3.7. Landbruk / driftsveger
E6 mellom Dal – og Minnesund går gjennom jord- og skogbruksområder. Det er i dag utbygd et vegnett
med tilpasset standard; bilveger, traktorveger, stier og turdrag med tilhørende kryssinger i tilknytning til
vegen.
Det er en målsetning for planarbeidet at kryssing av og ferdsel langs E6 i nærings-, atkomst- eller rekreasjonsøyemed ikke uforholdsmessig skal vanskeliggjøres som følge av utvidelsen og utbedringen av
E6.
Det er uforholdsmessig mye mer kostbart å anlegge overgangsbruer over firefeltsveg enn for tofeltsveger. Hvor det ikke medfører store ulemper for brukerne har en i planen redusert antallet kryssinger ved
å samle flere veger i samme kryssingspunkt og bygge ut et mer sammenhengende parallelt skogsbilvegnett.
Det er vektlagt å gi de nye kryssingene av E6 høyere estetisk og bruksmessig kvalitet enn dagens
overgangsbruer og underganger.
Det legges til rette for bruk av det parallelle vegnettet til drift av tekniske anlegg for E6.

3.8. Vilt / natur / friluftsliv
Mellom Dal og Minnesund krysser E6 gjennom et område hvor det er registeret betydelig ferdsel på
tvers av E6 både med hensyn til vilttrekk og rekreasjonsformål. Det er et mål i planleggingen at man
skal finne gode løsninger for disse behovene. Det er forutsatt planskilte kryssinger.
Hvor det er behov for viltkryssinger, er disse søkt samlokalisert med annen kryssing hvor det ligger til
rette for dette. Driftsveger er generelt anlagt tilbaketrukket fra E6, der det er mulig.
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4. BESKRIVELSE AV TILTAKET

4.1.4. Normalprofil E6

4.1. Innledning

Som et resultat av det overordnede arbeidet for E6 Dal - Moelv er det arbeidet mye med å finne et smalt
firefelts profil som er tilpasset trafikkmengden, omgivelsene og nye krav til en trygg og funksjonell veg.
Dette arbeidet er presentert i en formingsveileder fra 2006.
Som beskrevet i kapittel 3.1 tar normalsnittet utgangspunkt i ny standardklasse S8 og nedenfor er det
redegjort for en del av elementene i normalprofilet for ny E6.

4.1.1. Innledning / prosess
Prosjektets utgangspunkt har vært å utvide dagens E6 til en firefeltsveg gjennom mest mulig gjenbruk
av dagens anlegg. Gjennom arbeidet i prosjektet er det kommet frem at for mange av fagtemaene er
det ikke så stor forskjell på hvilken side av dagens E6 man legger denne utvidelsen. For detaljert beskrivelse av sidevalg vises det til forprosjektet. Sidevalg er også beskrevet under beskrivelse av
delstrekningene i kapittel 4.2

Vegbredde
Man kan i stor grad nyttiggjøre seg dagens veg ved å bruke en vegløpsbredde på 9,5 m. Som et generelt profil bygges det 2 x 9,5 m brede vegløp (2 x 7,0m kjørebane).

4.1.2. Standardvalg E6

Midtdeler

Det er i innledende faser i prosjektet gjort en vurdering av kurvatur på eksisterende veg, og en kartlegging av hvor kurvaturen ikke er i samsvar med gjeldende vegnormaler.

Midtdeleren kan variere i bredde, men standard bredde er satt til 2,0m. Den utformes med ikkeavvisende kantstein og sentrert rekkverk (type boxbeam eller liknende). Det legges opp til grønn midtdeler med gressdekke og stedvis beplanting.

Som et resultat av den innledende kartleggingen er det arbeidet videre med forslag til kurvaturutbedringer for enkeltstrekninger på parsellen.

Grøfter
Det er beskrevet grunne grøfter med helning 1:5 for å sikre en kontrollert utkjøring. Sikkerhetssonen er
8 m, hvorav 6 meter er satt av til grøft/skråning slik at rekkverk langs fjellskjæringer unngås.

Ut fra forholdet mellom det tidligere begrepet dimensjonerende hastighet og ny håndbok 017 vil en kunne anta at S8-veger som er prosjektert iht. ny håndbok 017 vil kunne være aktuelle for en økning av
fartsgrensen til opp mot 120 km/t ved en senere anledning. En økning av fartsgrensen vil måtte skje
etter en langsiktig evaluering av vegen etter ferdigstillelse, basert på reelt fartsnivå, ulykkessituasjon
m.v.

Eksisterende grøfter og sideterreng skal utformes etter nye retningslinjer også på den siden av eksisterende E6 som skal beholdes. Her er standarden relativt dårlig i dag og med utbyggingen vil man få trafikksikre sideområder på begge sider av E6.

I forprosjektet er de enkelte tiltak beskrevet i detalj.

Fylling / skjæring

Som beskrevet i kapittel 3.2 legges vegklasse S8 med 20 meters profil til grunn i prosjektet og det er
utformet en geometri for ny E6 som teoretisk vil kunne tåle en fremtidig fartsgrense på 120 km / t.

Alle fyllingsskråningene innenfor sikkerhetssonen (8 meter fra hvitstripen) må utføres med helning 1:5
for å unngå rekkverk. Skråningen utenfor dette kan ha en helning på 1:2. Man søker å anlegge hele
fyllingen med 1:5 slik at vegen får en god forankring i terrenget.
For å kunne bruke mest mulig av eksisterende veg er det også i fjellskjæringer generelt foreslått å utvide grøfteprofilet (og dermed utvide fjellskjæring) på den siden av eksisterende E6 som ikke får utvidelse, fremfor å la fjellskjæringen stå og utvide grøften inn i eksisterende vegbane. Unntak er på strekninger med svært høye fjellskjæringer hvor geometrien for begge kjøreretninger er foreslått justert.

4.1.3. Vegstandard for riks- og fylkesveger
Riks- og fylkesvegstrekningene som berøres av E6-anlegget omlegges for en stor del over kortere
strekninger. Valg av standard er gjort med bakgrunn i dagens vegstandard, sammenholdt med ny
håndbok 017.

I tosidig skjæring skal det være samme helning på skjæringene på begge sider av vegen. Utenfor sikkerhetssonen skal bergnabber og vegetasjon få stå.

I forprosjektet ble standarden for de enkelte berørte veger gjennomgått. Nedenfor er de ulike vegene
som berøres av prosjektet vist:

Der vegen går i skjæring gjennom løsmasser bygges vegen med standard grøfter og skråninger som
har helning på 1:2.

Tabell 4-1: Oversikt over vegstandard, trafikkmengde og fartsnivå

E6
Rv33
Rv180
Fv508
Fv507

Dim.klasse
S8
S1
S1
S1
H1

Rv177

S1

Ja

Rv181
Fv501

S3
H2/S1

Nei
Ja

Veg

G/S-veg
Nei
Ja
Ja
Nei
Nei

Bredde
(m)
20
7,5
7,5
7,5
6,5
7,5 (6,5
øst for E6)
8,5
7,5

ÅDT 2005

ÅDT 2011

ÅDT 2031

15 100
2 650
1 650
2 650
1 500

14 350
2 800
1 700
2 800
1 750

18 700
3 250
2 000
3 250
1 800

100
50/60
60
60
60

1 850

1 950

2 100

50/60

2 200
2 200

2 550
2 550

3 100
3 100

80
80/60

Rekkverk

Hastighet

Det skal settes opp rekkverk i henhold til gjeldende normaler langs strekningen. Det har vært et mål å
kunne minimalisere behovet for rekkverk mot sideterreng. Det er lagt opp til slake skåninger 1:5 og brede grøfter mot skjæringer for å unngå rekkverk. Det vil være behov for rekkverk der E6 går på bru og på
korte strekninger hvor vi ikke ønsker å gjøre større inngrep i terrenget.
Rekkverk på bruene over Andelva, Julsrudravina og over Minnesund bør ha et så åpent uttrykk som
mulig. Det er på disse tre bruene viktig å ivareta mulighetene for utsyn fra bruene. Landskapsrommene
disse tre bruene krysser over og igjennom er viktige referansepunkter på strekningen og kan være med
å gi de reisende flotte naturopplevelser.
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Skilting

4.2. Generelt for hele strekningen

Skilting bør brukes aktivt for å informere de reisende om hvilke kvaliteter og muligheter en kan nå ved å
ta av. Dette kan gjøres ved kreativ skilting i forbindelse med kryssområder, rasteplasser og andre utvalgte områder. Det henvises for øvrig til formingsveilederen.

4.2.1. Landskapsbehandling
Sideterreng i fjellskjæring

Belysning
Det er vist ensidig belysning langs E6. Lysmastene er plassert 5 meter fra hvitstripen og er beskrevet i
formingsveilederen. På parsellen Dal Minnesund står lysmasten på vestsiden av E6 (på venstre side
sett mot nord). I kryssområdene plasseres lysmastene på høyre side av rampene sett i kjøreretningen.
Mastehøydene skal være regulerbare (ca 12 – 15 meter) for å sikre at armaturene kan plasseres i en
jevn linje i rommet over veien.

Viltgjerde
Viltgjerde bør plasseres mest mulig parallelt med vegen. Her er det lagt til grunn minimum 8 meter fra
hvitstripe i jordbruksområder og 12 meter i naturområder. På fjellskjæringer trekkes viltgjerdet minimum
5 meter innenfor skjæringstoppen.
Viltgjerde skal plasseres slik at det er mulig at vegetasjon kan komme opp på vegsiden av gjerdet.
Høyden på gjerdet skal være 2,5 meter (2,2 meter + overtråd) og gjerdenettingen skal ha finere maskevidde ned mot bakken.

På sideterrenget i fjellskjæring tilbakeføres toppmasser for naturlig innvandring, med unntak av der hvor
skjæringen ligger med avstand tilsvarende sikkerhetsavstand. I det siste tilfelle såes det gress.

Eksisterende vegetasjon
Det bør legges opp en plan for skjøtsel av eksisterende skog innenfor vegvesenets arealer i samarbeid
med grunneiere på strekningen. I de vegnære arealene der det er tett granskog med innslag av furu bør
granskogen tynnes ut og furua få stå. Granskogen er mer utsatt for vindfall når randsona blir fjernet og
skogen eksponeres. Det vil etablere seg en ny randsone med blandingsskog over tid.
Der driftsveger er lagt tett inntil vegen skal det søkes å ta vare på eksisterende skog der det er mulig.

Vegetasjonsetablering
Det er ikke lagt opp til mye planting på strekningen. Det foreslås revegetering ved naturlig innvandring i
jordskråningene og fyllinger utenfor sikkerhetssonen. Støyvoller vurderes tilsådd som et supplement til
naturlig revegetering. Beplantning er kun benyttet i forbindelse med støyvoller, rasteplassanlegg, brufyllinger og i kryssområder.

4.3. Dal (Fjellet) - Andelva
4.3.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner
E6 utvides mot øst på strekningen til og med Statsrådskjæringa, deretter utvides vegen mot vest fram til
Andelva S.

Utforming
Noen kurvekombinasjoner og høybrekkskurver på strekningen tilfredsstiller ikke normalkravene og kurvaturen er justert på deler av strekningen for å oppnå en ”roligere” romkurve. Begge felt er foreslått lagt
om i ny trase over to strekninger:
Høybrekket ved Fjellet (fra parsellstart ved Ullensaker grense) er justert for å tilfredsstille normalkravene. E6 er justert gjennom dagens høybrekk og er også justert mot øst for å fjerne en tydelig horisontal
kontrakurve på samme strekning. Denne løsningen muliggjør bygging av ny Fjellet driftsundergang i en
etappe med begrensede trafikkregulerende tiltak på dagens veg.
På toppen av Statsrådskjæringa legges E6 noe øst for dagens trase, med dette utbedres så vel horisontalkurvatur som høybrekksradius.

Konstruksjoner / sidevegnett
Det etableres fire nye konstruksjoner på strekningen:
Ny Fjellet driftsundergang, bredde 4,0 meter, fri høyde 4,5 meter
Ny Grevlingmyra faunapassasje, viltundergang med lysåpning 25 x 5 meter
Ny overgangsbru for Statsrådvegen (fagverksbru i tre)
Ny overgangsbru for fv507 Sundbyvegen (fagverksbru i tre)

Eksempel på normalprofil
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Man ønsker å gi brua i ”Statsrådsskjæringa” en spesiell utforming med henblikk på stedets identitet og
en milepæl i reiseopplevelsen. Statsrådsvegen som leder til Eidsvoll gjennom skogen kan med det bli
synliggjort. Kryssingen er også viktig for friluftslivet i området.

Landskapsbehandling
Ved Fjellet undergang etableres det noen felter med masseplanting i forbindelse med støyvoll. På fylling
nord for Kølatjern, på østsiden av vegen etableres noen felter med masseplanting mellom vegen og
driftsvegen. Vegen sideforskyves østover på en strekning nord for Grevlingmyra undergang. Fjellskalken mellom ny og gammel veg tas ned. Terrenget formes og revegeteres.

Tærudåsen overgangsbru like nord for Kølatjern legges ned og erstattes av parallelle driftsveger.
Det har i planarbeidet kommet fram ideer om å legge fv507 Sundbyvegen under E6 nærmere Andelva.
Løsningen er ikke videreført, da dette vil gi en lang vegomlegging og betinger en heving av E6 på kryssingsstedet.

Eksisterende vegetasjon
Eksisterende skjermingsbelte mot steinbruddet på vestsida av E6 ved Dal-krysset skal opprettholdes.
Det er viktig å skjøtte skogen slik at utsynet til Kølatjern sikres. På Verkensmåsen er det en lokalitet av
urskog / gammelskog på vestsiden av dagens E6.

I fremtiden kan det være aktuelt å lage en kopling mellom E6 og området nord for Gardermoen. Som
skissen under viser er det mulig å anlegge et toplanskryss mellom E6 og fv507 Sundbyvegen like sør
for Andelva.

Grevlingmyra undergang, sett fra sør. Vist med forslag til terrengforming og beplanting.
Skissen viser nytt kryss med fv507 sør for Andelva.

4.3.2. Vurdering av løsning

Naturmiljø
På strekningen Dal – Andelva dominerer gran- og furuskog. Strekningen er viktig med hensyn på elg.
En nøkkelbiotop, Verkensmåsan grenser inn til veien på vestsiden rett sør for Andelva. Myrvannet Kølatjern ligger ca. 1,5 km nord for Dal på vestsiden av veien. Det ble ikke gjort funn av rødlisteater i tjernet. Veiutvidelsen blir gjort på motsatt side av der tjernet ligger.

Landskap
Vegen på denne strekningen går stort sett i vekselvis ensidig og tosidig fjellskjæringer gjennom
skogsområder og på lav fylling over myrområder. Over Høgmåsan ligger vegen fint i terrenget med utsyn mot Kølatjern i vest. Ved Statsrådskjæringa blir vegen sideforskjøvet og senket. Det medfører høyere fjellskjæringer, men gir et mer åpent vegrom.
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Vannmiljø, overvann og drenering

Utforming
E6 ligger i kontinuerlig horisontalkurve med god vertikalkurvatur på strekningen. Påkjøringsrampe fra
nordgående rasteplass på nordsiden av Andelva forlenges i henhold til gjeldende vegnormaler. Utover
dette er det ikke kurvaturendringer på delstrekningen.

Dal - Fjellet
Overvann føres til nytt sedimentasjonsbasseng ved Dal som anlegges i forbindelse med
parsellen Hovinmoen – Dal.
Fjellet - Statsrådsskjæringa
I dette området nyttes direkte utslipp til terreng og infiltrasjon via sandfang til dypsprengt fjell. Ved utslipp til terreng etableres busker og andre fangvekster i skråninger. Det er mulig å etablere avskjærende
ledninger ved fremtidige krav til oppsamling og / eller rensing av overvann fra vegarealet.
Da vegutvidelen skjer på motsatt side av Kølatjern er det vurdert at de valgte løsninger oppfyller dagens
miljøkrav. Dessuten er det denne løsning forbundet med lave investerings- og driftskostnader samtidig
som de er fleksible med tanke på eventuelle krav til full oppsamling.
Statsrådsskjæringa - Andelva
I området ved Statsrådsskjæringa, vil vannet fra vegarealene ledes til terreng eller infiltreres i
dypsprengt fjell via sandfang. Denne løsning er valgt på bakgrunn av at det på strekket ikke er funnet
resipienter, som krever særskilte rensetiltak. Tilsvarende ovenstående er det mulig å etablere
avskjærende ledninger og lede alt vannet til sedimentasjons-/ infiltrasjonsbasseng. Vann fra ca profil
6500 ledes via sandfang til sedimentasjons-/ infiltrasjonsbasseng (kap 4.4.2).

Det er gjort en overordnet vurdering av sideanlegg langs E6 på strekningen Gardermoen - Øyer, i
rapport utarbeidet av Statens vegvesen høsten 2004. Denne rapporten konkluderer med at
rasteplassanlegget ved Andelva skal videreutvikles som hovedrasteplass for strekningen.

Konstruksjoner / sidevegnett
Det etableres nye bruer over Andelva. Dette er gjort i dialog med NVE.
Ved utforming av ny bruløsning har det vært et førende poeng å få til en mest mulig åpen løsning ved å
reduseres barrierevirkningen som de store vegfyllingene gir. Av det følger at eksisterende bru må rives.
I valgt ny løsning har brua en totallengde på 170 meter – fordelt på 4 spenn á 30 meter og 2 spenn á 25
meter.
Den ene halvdelen av brua bygges ved siden av eksisterende bru, mens trafikken fortsetter å gå på E6.
Trafikken flyttes så over på ny bru mens andre halvdel kompletteres.

Grunnforhold
Strekningen preges av variasjon mellom berg i dagen og myrområder mellom kollene. Generelt bør alle
myrmasser masseutskiftes, enten ved graving eller ved fortrenging der det er for dypt til å grave ut alt.
Anleggsvegen på siden må også fundamenteres på fast grunn da denne vil bli benyttet som skogsbilvei
med tung transport etter at E6 er bygget. Masseutskifting utføres minimum i et område tilsvarende en
helning på 1:1 fra vegskulder til fast grunn.
Ved Fjellet undergang, profil 3850 skal en driftsveg krysse under E6. Det må undersprenges der
kulverten kommer ned mot berg.
Ned mot Andelva krysses et større myrområde. Også her må myrmassene fjernes i sin helhet under E6.
Støyvoll langs østsiden av E6 bør også fundamenteres på fast grunn.

Støy
Det skal bygges støyskjerm mot øst over Fjellet undergang. Skjermen kombineres med voller på hver
side av undergangen. I tillegg til dette må det vurderes lokale tiltak for 2 hytter i området.
Det anlegges en 5 meter høy voll langs E6 forbi Haugerudfeltet. Dette reduserer behov for lokale tiltak
øst for E6, men på grunn av høydeforskjeller må lokale tiltak vurderes for ca 30 boliger i dette området.
Forlengelse av vollen nordover frem til Andelva har liten støyreduserende virkning for områder i større
avstander fra E6.

4.4. Andelva
4.4.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner
Området omfatter kryssingen av Andelva samt rasteplass og serviceanlegg. E6 utvides mot vest på
strekningen.
Bru over Andelva – lengdesnitt og -profil [Aas Jacobsen AS]
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Bru over Andelva – snitt [Aas Jacobsen AS]

4.4.2. Vurdering av løsning
Landskap
Området ved Andelva er et unikt landskapsområde. Det er mange kvaliteter i området.
Landskapsrommet med den store åpne vannflaten med utsikt utover mot Hurdalsjøen og innover mot
Eidsvoll verk.

Bru over Andelva – tverrsnitt [Aas Jacobsen AS]

Fotomanipulering av ny bru over Andelva, sett fra dagens båthavn [PLAN Arkitekter AS]

Fotomanipulering av ny bru over Andelva, sett fra nordsiden av Andelva [PLAN Arkitekter AS]

Andelva sett fra nordøst

Rasteplass Andelva sør
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På vestsiden av vegen skal det opparbeides en rasteplass mellom Sundbyvegen og Andelva.
Det vil bli bygget nye bruer over Andelva, som blir lengre enn dagens bru. Deler av dagens fylling
fjernes og resterende fyllinger terrengformes. Andelva vil fremstå som mer åpen med et bredere
vannspeil og mer landskapstilpassede tilløpsfyllinger enn det er i dag.
Vi har bevist formet ny fylling slik at den fremstår mer som en landskapsformasjon mer enn dagens
fylling.
Det legges opp til en forming av løsmassefyllingen med en avrunding på toppen, forholdsvis bratte
skråninger som er gresskledt med spredte tregrupper, og en bevisst føring av stien i kanten mot
høyeste vannstand. I overgangen, der gresskråningen møter strandkanten, legges det opp en lav
steinrekke. I nedkant av steinrekka anlegges grusstrand med slakere helning.
I denne strandkanten lages det forhøyninger der det plantes stedegen lauvskog, som naturlig vil høre til
her (or, pil). I gressbakken plantes det inn felter av furu. Strandsonen er utformet med slak
skråningshelning for å skape en naturlig overgang i strandsonen. Andelva er regulert og vannstanden er
lav i vårsesongen, denne utformingen vil gi et mest mulig naturlig utrykk på nytt terreng som på
eksisterende strandsone i området.

Badeplassen ved rasteplassen på Østerholtheia

Et sted legges stien på en trebrygge for å skape en barnevennlig grunn badebukt på innsiden, etter
modell fra rasteplassen Østerholtleia langs E18 i Aust-Agder.

Prinsippsnitt, gressbakke (1:2-1:4) og strand (1:5-1:10)

Utformingen av rasteplassen
Hovedvegsystemet med servicehus blir liggende på en svak fylling, på c + 180. Fra dette nivået skrår
terrenget med helning i gjennomsnitt 1:15 ned mot vannet. Gangsti med rasteplasser går i tre akser ned
mot vannet fra parkeringen. Rasteområdene har god kontakt med vannet. Rasteplassen er utformet slik
at den er noe skjermet, men likevel eksponert, slik at den er godt synlig for sørgående trafikk over
Andelva.

Tverrsnitt ved P7300 som viser oppbygging av voller

Mellom disse aksene, bygges det opp terrengformer av overskuddsmasser. Terrengformene er 3-4 m
høye og får østsida kledd med skog. De vil virke som solfangere, ”levegger” og romskapende element,
som innbyr til lek og opphold.
Det vil bli etablert en sti, fra øst til vest, i strandkanten langs tilløpsfyllingen, under bruene og videre i
strandsonen på rasteplassen.
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over løst lagret silt. Kryssingen av Andelva antas å kunne utføres på samme måte som eksisterende
fylling.

Støy
Områder ved Andelva er i kommuneplanens arealdel vist som friluftsområder. Det anbefales normalt
strengere støykrav for denne type områder. For å nå disse kravene ville omfattende skjermingstiltak
vært nødvendige, og kommet i konflikt med hensynet til reiseopplevelse, som spesielt på denne
delstrekningen ansees viktig. Lave voller på fyllingene gir en viss støyreduksjon for strandsonene nær
vegen. For øvrig har dette liten virkning med hensyn til støy. Det er ikke støyskjermer på selve brua da
dette ville gi en liten effekt og man har vurdert utsyn som viktigere enn skjerming av dette området.

4.5. Andelva N – Ormlia
4.5.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner
Sidevalg
E6 utvides mot vest på strekningen.

Utforming
Strekningen har rolig og rimelig god kurvatur. Dagens E6 foreslås i sin helhet beholdt som nordgående
felter.

Konstruksjoner / sidevegnett
Man vil ha følgende konstruksjoner på strekningen:

Ny bru over Andelva med ny rasteplass på vestsiden av E6, sør for Andelva, sett fra sørvest.

Undergangen for Sunnavegen (bredde 4,5 meter, høyde 4,5 meter)
Fjell-leet overgangsbru (fagverksbru i tre - driftsovergang / friluftsliv)

Naturmiljø

Det lages ny driftsveg på vestsiden av E6 til erstatning for eksisterende driftsveg som blir tatt av
utvidelsen av E6. Dagens atkomst til skistadion gjennom undergang under E6 er ikke tilfredsstillende i
forhold til lesbarheten i kryssområdet på Ormlia og forelås derfor erstattet med en atkomst fra rv180
vest for Ormliakrysset.

Andelva er regulert. Vannkvaliteten i øvre del av Andelva regnes som god. I nedre del av Andelva er det
rike forekomster av ferskvannsmuslinger. Det er registrert 15 fiskearter samt kreps i vassdraget.
Området er vernet med hensyn på fugler. Dagens vei krysser Andelva på en steinfylling. En åpning av
denne fyllingen, kan gi positive miljøgevinster. Overvann som drenerer fra veien og ut i Andelva bør
behandles.

4.5.2. Vurdering av løsning

Vannmiljø, overvann og drenering
På grunn av at Andelva har en rik biodiversitet er det valgt å lede overflatevannet via sandfang til
sedimentasjons/infiltrasjonsbasseng for fjerning av partikulært bundede tungmetaller. Sedimentasjonsbassenget fungerer også som buffer i tilfelle av ukontrollerte utslipp av olje m.m. i området.

Landskap

Plasseringen av bassenget er valgt ut fra de mektige løsmasseforekomstene i området. Bassenget er
dimensjonert til å kunne motta vann fra høybrekket i profil 5780 til Andelva og skal utformes slik at det
tilpasses terreng rundt så godt som mulig. Anlegget vil medføre et driftspunkt i form av slamfjerning.
Bassenget får atkomst via ny atkomstveg fra Sundbyvegen

Rasteplassen Andelva nord
Nord for Andelva vil dagens rasteplass på østsiden av E6 videreutvikles og man vil sikre god kontakt
mellom elvebredden på begge sider av E6. Det er funnet mange fortidsminner i dette området og man
ser for seg muligheten av å opprette informasjon rundt dette her.

Det etableres tilsvarende løsning på nordsiden av Andelva for å sikre Andelva som resipient. Den får
atkomst fra rasteplassen for nordgående trafikk via gangveg langs og under E6.

Grunnforhold

Det legges til rette for et nytt servicebygg som tilpasses de flotte furubevokste svaberga. Utvidelsen av
rasteanlegget vil skje nordover på baksiden av den skogbevokste kollen. Nye rastemøbler settes opp
på de slakere ”hyllene” i terrenget nordover. Herfra er det fin utsikt utover Andelva og god naturlig
skjerming mot vegen.

Ved kryssingen av Andelva varierer dybden til fjell fra 30 m ved søndre elvebredd til fjell i dagen ved
nordre elvebredd. I elveløpet består løsmassene av et 1-4 m tykt lag av bløte humusholdige masser

Tilløpsfyllingene til de nye bruene vil også her bli bevist formet slik at fyllingen på østsiden glir fint over i
den naturlige strandlinja. På vestsiden rundes fyllingen slik at det blir ei lita bukt ved overgangen til ek-
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sisterende terreng. Det etableres en sti langs med fyllingene og under bruene. Det plantes stedvis, tilsvarende som på sørsiden av Andelva.

vurderes for enkelte av disse. Boliger ved Vestbråten og Grenaker får akseptable støyforhold med tiltakene, ytterligere tiltak er ikke påkrevet her.

Arealet for den gamle rasteplassen på vestsiden av vegen terrengformes og såes til.

4.6. Ormlia / Fv508
Andelva nord - Ormlia
Mellom Andelva og Ormlia er det i flere partier ønskelig å skjøtte skogen ved å hogge ut grana og
fremelske furuvegetasjonen slik at den får en mer åpen karakter.

4.6.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner
Sidevalg
Det er valgt en vestlig utvidelse av E6 på strekningen.

Utforming
E6 har uryddig kurvatur på strekningen, med horisontal kontrakurve nord for krysset og høybrekksradier
som ikke tilfredsstiller normalkravene. De mange fjellskjæringene og gjenstående fjellpartiene danner et
svært rotete visuelt inntrykk for trafikanten.
Dagens kryss på Ormlia har en utilfredsstillende utforming. Rampene for rv. 180 har knapp
vertikalgeometri, rampene fra vegserviceanleggene er tilknyttet hovedrampene uten akselerasjonsfelt,
siktforholdene er ikke tilfredsstillende. Veger og plasser inne på vegserviceanleggene er til dels
utflytende og har dårlig lesbarhet.
Dagens situasjon med granskog til venstre, ny situasjon med uttynning av gran som på sikt vil gi en mer åpen
furuskog til høyre.

Gjennomgående linje på E6 justeres gjennom krysset for alle fire felt for å gi bedre siktforhold og bedre
lesbarhet i krysset.

Støyvollene tilsåes, eventuell naturlig innvandring, og det vurderes stedvis planting av masseplanter på
strekningen fra Sunnavegen og fram til Fjell-leet overgangsbru for å gi litt variasjon til den langstrakte
støyvollen.

Krysset vil få omtrent den samme hovedutforming som i dag, men noen endringer er foreslått for å løse
dagens problemer. Det er prosjektert felles avkjøring fra E6 for rampen til rv180 og
vegserviceanleggene. Det anlegges to rundkjøringer på rv180 for å øke sikkerhet og lesbarhet i krysset.
Gang- og sykkelvegen langs rv180 forlenges gjennom kryssområdet.

Hvis det ikke lar seg gjøre å ta vare på vegetasjon skal det legges til rette for naturlig innvandring i en
sone på minimum 3 m mellom viltgjerdet og driftsvegen. I denne sonen skal det tillates at det vokser
opp buskas og trær for å være med å skjerme viltgjerdet og gi et frodig inntrykk.

Det er foreslått å plassere rundkjøringene på fv508 / rv180 slik at overgangsbrua over E6 bli liggende
omtrent vinkelrett over E6. Dette gir muligheter for å senke vegen over E6 og området på vestsiden av
krysset.

Naturmiljø
Vestsiden av strekningen Andelva N – Ormlia er preget av gran- og furuskog og området er viktig for
elg. Det er ikke gjort andre registreringer på denne delstrekningen som er viktig for naturmiljøet.

Vannmiljø, overvann og drenering
Håndteringen av overflatevannet på denne strekningen vil skje gjennom direkte utslipp til terreng og
infiltrasjon via sandfang til dypsprengt fjell. Det er vurdert at denne løsning oppfyller dagens miljøkrav til
overvannshåndtering.
For å ta hensyn til et mulig fremtidig krav om full oppsamling er løsningene fleksible og det er regulert
inn et sedimentasjonbasseng ved Sunnaveien for behandling av vannet før utslipp til Andelva.
Bassenget er dimensjonert til å håndtere vann fra profil 8300 til profil 9750.

Grunnforhold
Fra Andelva til Ormliakrysset ligger traséen stort sett i fjellskjæring. Løsmasseoverdekningen er stort
sett på 0-2 m, med unntak av et par korte partier med noe større dybder til fjell.

Støy
E6 går hovedsakelig i skjæring på strekningen og skjermingstiltak i form av voller på østsiden av E6
stenger åpne sektorer ned mot Andelva og mot boliger på østsiden av elva. Lokale tiltak skal i tillegg
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det er rom for effekt belysning og kreativ skilting for å gi dette området ytterligere karakter, som en milepel på reisen, og muligheter for å markere avkjøringen til Eidsvoll verk med kunstnerisk utsmykning.
Dette må det jobbes videre med i byggeplanen.
Rundkjøringene er tenkt beplantet i en halvmåne formasjon med en lund av osp, for å gi et fargespill til
furuvegetasjonen omkring.

Naturmiljø
Ingen lokaliteter i selve kryssområdet, men i traseen for ny fv508 ligger det et området med sumpskog
som er klassifisert som truet. Dette er beskrevet i kapittel 6.

Vannmiljø, overvann og drenering
I dette området søker en å nytte allerede etablerte løsninger. En antar at en utvidelse til 4 – felt ikke vil
tilføre eksisterende anlegg større mengde overvann.
Eksisterende overvannssystem har ikke driftsproblemer i dag, og kan nyttes ved utvidelse til 4 – felt.

Grunnforhold
Ved Ormliakrysset passerer E6 to løsmassefylte fordypninger. Det antas at myrmassene er fjernet i
forbindelse med byggingen av dagens kryss. For øvrig ligger vegsystemet i bergskjæringer.

Støy
Tiltaket gir akseptable støyforhold (54-57dBA) for skianleggets utendørsarealer og på bygningsfasade.
Langs ny fv508 er det forutsatt støyskjermer og terrengvoll som skjermingstiltak. For et antall boliger
langs fylkesveien kan det i tillegg være behov for lokale støytiltak.

Ormliakrysset sett fra sør, med ny bru for fv. 180 over E6. Standpunkt rett nord for avkjøringsrampen til Hurdal og
Eidsvoll verk.

4.7. Ormlia N – Boksrud S

4.7.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner

Konstruksjoner / sidevegnett
Det etableres ny overgangsbru over E6 for rv180 / fv508 (platebru i betong). Atkomstveg til skistadion er
i dag tilknyttet østre vegserviceanlegg via undergang under E6. Denne undergangen fjernes og erstattet
av en atkomst fra rv180. Denne tilknyttes riksvegen i ny rundkjøring, felles med atkomstveg til
vegserviceanlegg og næringsområder øst for E6.

Sidevalg

Fv508 er lagt om i en lengde på ca 600 meter. Den er lagt i et lite dalsøkk nord for dagens trase.
Dagens trase blir nedgradert, stenges for gjennomkjøring og brukes av gående og syklende. Det åpnes
for en atkomst for eiendommene som ligger lengst sør langs eksisterende fv508.

Av anleggstekniske hensyn er midtdelerbredden økt fra 2,0 til 7,0 meter over Klaseiemåsan og
Holmjordet myrbruer

Det er valgt en vestlig utvidelse av E6 på strekningen.

Utforming

Nord for Holmjordet myrbru går E6 i høybrekk i en dyp fjellskjæring. Høybrekksradien tilfredsstiller ikke
normalkravene. Strekningen mot Boksrudkrysset inneholder mange kurver. Kurvaturen er justert over
en strekning på 700 meter for å oppnå en bedre vertikalkurvatur, samt å oppnå tilstrekkelig avstand til
fjellskjæringer. Forslaget medfører en senking av E6 på inntil 2,5 meter midt i Kappåsenskjæringa.
Utvidelsen utføres slik at eksisterende fjellskjæring på østsiden beholdes som i dag.

4.6.2. Vurdering av løsning
Landskap
Kryssområdet på Ormlia er veldig sammensatt. Men den nye kryssløsningen gir et lettlest og oversiktelig vegbilde. Vi har brukt treplanting som virkemiddel for å gi kryssområdet sitt eget preg. Det blir vanskelig å ta vare på eksisterende vegetasjon ved ombyggingen av krysset. Vi søker å åpne opp krysset
ved å ta ned fjellskjæringene og runde av terrengformene opp mot rampene. Vi ønsker å etablere trelunder med en blanding av furu og løvtrær, i forholdsvis tette plantinger, langs E6 og i tilknytning til ramper og avkjøringer til bensinstasjonene. Krysset kan fremstå som en glenne, en lysning i skogen. Der

Kontrakurve gjennom Brensmorkhagan fjernes og erstattes av rettlinje for begge felter i E6.

Konstruksjoner / sidevegnett
Det er i dag 3 overgangsbruer på strekningen; Kappåsen og Blakkesrudenga bruer for jord- og skogbruk, samt Brennsmorkhagen bru, som er en kombinert viltovergang og driftsovergang for skogbruk. I
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tillegg kommer underganger for atkomstveg til Netsjøen og for Boksrudvegen, samt vegkryssing under
Holmjordet myrbru.
Det etableres en ny overgangsbru (fagverksbru i tre) og parallelt driftsvegnett til erstatning for dagens to
overgangsbruer på strekningen.
Det etableres ny undergang ved Netsjøen med økt bredde for at landbruksmaskiner skal kunne passere
og det etableres snuplass og lunneplass for tømmer vest for undergangen (bredde 4m , høyde 4,755m) Driftsveg på vestsiden av E6 forlenges til vegen fra Netsjøen for å opprettholde driftmulighet.
Det foreslås opparbeidet en ny viltovergang i Brensmorkhagan, til erstatning for dagens viltsluse og
overgangsbru. Overgangen bygges som en plate som spenner over E6 (med pilar i midtdeler) og er
forankret i fjellskjæringen på begge sider. Overgangen er vist ca 35 meter lang.

Det bygges ny undergang for Boksrudvegen med bredde 5,0m og høyde 4,75-5,0m (buet tak).

Boksrudkrysset utforming
E6 utvides mot vest og de vestre deler av Boksrudkrysset må bygges om.
De østlige rampene får utforming som i dag. Dagens kileformede retardasjonsfelt for avsving til rv. 181
sørfra erstattes med parallellført felt iht. gjeldende normaler.
Ramper vest for krysset må bygges om som følge av E6-utvidelsen. Ved ombygging økes kurveradius i
rampene i forhold til dagens kryss.

Boksrudkrysset sett fra sør og nordover

Boksrudkrysset konstruksjoner / sidevegnett
Eksisterende overgangsbru over E6 i krysset erstattes av ny plasstøpt platebru i betong, på samme
sted som dagens bru.

I Boksrudkrysset tar forming og vegetasjonsbruk utgangspunkt i omgivelsene, med mål om å gi krysset
egen stedskarakter. Det er lagt opp til en skogsdel i nordvest, ved utvidelsen av kryssområdet. Og et
åpnere landskap med lauvskogvegetasjon, i sørøst, med en supplering av eksisterende plantinger. For
å markere innfartsvegen til Eidsvoll er det lagt opp til trerekker på begge sider av vegen.

4.7.2. Vurdering av løsning
Naturmiljø
Landskap
Denne strekningen går i et mer variert småskalalandskap, med veksling mellom skog og åpnere partier
med myr, beite og dyrka mark. Det er viktig å beholde en helhet i landskapsrommene, spesielt i
områdene ved Netsjøen, og kulturlandskapsdraget sør for Boksrudkrysset.
Det er lagt opp til en kombinert støyskjerm / støyvoll over jordbruksområdene sørøst for
Boksrudkrysset. Denne lar seg ikke lett tilpasse i landskapet, men kan stedvis beplantes med
masseplanter for å gi litt variasjon og forankring til landskapet bakenfor.
Driftsveg går delvis parallelt med og tett inntil vegen. Det er også her ønskelig med en vegetasjonssone
tett inntil viltgjerdet for å dempe noe av inntrykket sett fra vegen.

Foruten nøkkelbiotopen Nessa ble det ikke gjort andre registreringer av sårbare naturtyper på
strekningen Ormlia – Boksrud S. E6 krysser bekken Nessa tre ganger på denne strekningen. Nessa
kommer fra Nettsjøen, som er kommunes reservevannkilde. Vannkvaliteten i øvre del bekken er god. I
nedre del er bekken sterkt påvirket av jordbruksavrenning. Det ble påvist ørret, ørekyte og abbor i
Nessa, men ikke gjort funn av rødlistearter. Området knyttet til Nessa er vernet med hensyn på fugl. Det
foreslås at overflatevann fra E6 som drenerer til Nessa behandles på en slik måte at vannkvaliteten ikke
forverres i forhold til dagens situasjon.

Vannmiljø, overvann og drenering
Det er på denne delstrekningen valgt å håndtere overvannet fra vegen med direkte utslipp til terreng og
infiltrasjon via sandfang til dypsprengt fjell. Dessuten skal det etableres gress og annen vegetasjon i
skråninger, som vil være med til å sikre at utvasking av forurensende stoffer til Nessa unngås. Det er
vurdert at denne løsning vil opprettholde dagens vannkvalitetsnivå i Nessa.
Det er i løsningen mulighet for full oppsamling ved fremtidige krav. Dette kan gjøres ved å etablere
avskjærende ledninger.

Grunnforhold
Nord for Ormliakrysset går dagens E6 på to lave bruer over områder med bløt grunn. Utvidelsen av E6
må ligge på tilsvarende konstruksjoner.
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Det er planlagt en kombinert støyskjerm / støyvoll langs østsiden av E6 ved den nordre kryssingen av
Nessa ca. ved profil 13500-13700. I forbindelse med byggingen av dagens E6 er det lagt ut motfyllinger
på begge sider av E6, og Nessa er lagt i kulvert under fyllingen. Det må utføres grunnundersøkelser for
å kartlegge hvilken type masser motfyllingene er bygget opp av, slik at det kan tas stilling til om
støyvollen kan bygges som forutsatt eller om det må gjøres tiltak.

Naturmiljø

Støy

Vann fra vegarealer ledes til eksisterende overvannssystem via sandfang. Dette overvannssystemet er
det samme som nyttes for vann fra tunnel.
Dagens system har ingen kjente driftsproblemer, og har stor nok kapasitet for tilførsel av vann fra nytt
system.

På strekningen Boksrud N – Eidsvolltunnelen S er det ikke gjort registreringer av naturtyper eller arter
som får betydning for den planlagte veiutvidelsen.

Vannmiljø, overvann og drenering

For 1 bolig ved Kappåsen (øst for E6) beregnes støy marginalt over grenseverdi. Lokal avskjerming
vurderes i tillegg til langsgående skjerming.
Boligfeltet på Siggerudhagan skjermes med langsgående, ca 300m lang voll med støyskjerm oppå.
Løsningen er valgt for å redusere forbruk av dyrket mark. Fra vollen og frem til skjæring skal det bygges
støyskjerm. Det må i tillegg vurderes lokale tiltak for 8 boliger ved Siggerudhagan.

Grunnforhold
Rett før Eidsvolltunnelen krysses en smal løsmassefylt renne. Her må myrmassene skiftes ut, også
under den planlagte støyvollen.

Vest for E6, ved Blakkesrud, skal det vurderes lokale støytiltak ved et antall boliger. Langsgående
skjermingstiltak er lite egnet i disse tilfellene.

Støy
Støyvollen langs rv. 181 og nordover langs E6 gir god skjerming av området ved bygdetunet. I
områdene nærmest vollen påregnes lydnivå i området 55 - 60 dBA, men disse er ubebygd.

Boligen på vestsiden av Boksrudkrysset foreslås innløst. Selv med omfattende skjermingstiltak, er det
ikke oppnådd tilfredsstillende støyforhold.

På grunn av høydeforskjell har langsgående skjermingstiltak redusert effektivt for boliger ved
tunnelportal. Det anlegges voll langs E6 og skjerm på vestsiden av E6. Med disse tiltakene er lydnivå
på bakkeplan i området 50 – 60 dBA, dvs delvis over krav til lydnivå på uteplasser. Det skal derfor også
vurderes lokale tiltak for disse boligene.

4.8. Boksrud N – Eidsvolltunnelen S

4.8.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner

4.9. Eidsvolltunnelen

Sidevalg
Det er valgt en vestlig utvidelse av E6 på denne strekningen.

4.9.1. Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner/tunnel

Utforming

Sidevalg

E6 har god standard og god kurvatur på strekningen. Inn mot Eidsvolltunnelen økes bredden på
midtdeleren gradvis til 10 meter, som er minste anbefalte avstand mellom de to tunnelløpene.

Ny tunnel bygges på vestsiden av eksisterende tunnel.

Konstruksjoner / sidevegnett

Utforming

Kommunal veg Kvedalsvegen krysser over Sletta bru, mellom krysset og tunnelen. Det bygges ny
Sletta bru, ca. 40 meter sør for dagens bru. Det etableres ny driftsveg på vestsiden av E6 sør for Sletta
bru, til erstatning for dagens veg. Det anlegges også en atkomst til tunnelportalen for sørgående tunnel
fra Kvedalsvegen.

Ny tunnel bygges med T10 profil og med en geometri som med stoppsikt for 110 km/t. De to
tunnelløpene vil få en avstand som varierer mellom 10 og 40 meter.
I eksisterende tunnel tilfredsstiller dagens R=1000-kurve i tunnelen et siktkrav for 90 km/t. Det er lagt til
grunn en utvidelse på ca 3,3 meter i innerkurven slik at man tilfredsstiller stoppsikt for 110km/t etter den
gamle håndbok 017.

4.8.2. Vurdering av løsning

Tunnel
Tiltaket omfatter etablering av nytt tofelts tunnelløp langs eksisterende tunnel samt reetablering av
vegdekke, vann- og frostsikring samt tekniske installasjoner i eksisterende løp. Det breddeutvides langs
innerkurve av eksisterende løp slik at sikten tilfredsstiller dimensjonerende hastighet på 110 km/t.

Landskap
Det legges opp til en ca 5 meter høy støyvoll på østsiden av rv181 og videre nordover langs E6 nord for
Boksrudkrysset. Denne vollen har skog og høyere liggende terreng i bakkant og glir lettere inn i
landskapsbildet.

Tunnelløpene vil ha en lengde på 1170m, begge med tverrsnitt T10. Skisse for toløps tunnel med
tverrsnitt T10 er vist i figur 4-1.

Midtdeleren er bredere fra Boksrudkrysset og fram til tunnelpåhugget ved Eidsvolltunnelen. Her foreslås
en buskvegetasjon. Det skal være et åpent sikkerhetsområde mellom brua og tunnelpåhugget, hvor det
ikke kan plantes.
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4.9.2. Vurdering av løsning
Landskap
Landskapsendring ved tunnelen vil være breddeutvidelse i forskjæring ved etablering av nytt løp samt
plassering av teknisk bygg i begge ender. Løsning for teknisk bygg er ikke valgt, men det antas at disse
vil bli plassert i tilknytning til portalbygg for utgående løp i begge ender.

Figur 4-1: Toløps tunnel, tverrsnitt T10

Tunnelen er prosjektert i henhold til håndbok 021, tunnelklasse F. Hvert tunnelløp vil ha en havarinisje
pr. 500m (tunneltverrsnitt T13) og det skal etableres tverrforbindelse pr. 250m. Tverrforbindelsene vil ha
tunneltverrsnitt T4 og utstyres med ståldør. Konsept for vann- og frostsikring baseres på frostisolerte,
brannsikrede betongelementer.
Sikkerhetsutrustning i tunnelen er valgt ut ifra retningslinjer i håndbok 021. Hvert tunnelløp vil bli utstyrt
med følgende:
Søndre portal, breddeutvidelse vil bli på venstre side

Nødtelefon pr. 250m
Brannslukningsapparat pr. 62,5m
Langsgående ventilasjon med reversible vifter for brannventilasjon
Teknisk bygg i hver ende, seksjonering av tunnel i to seksjoner
Nødstrøm
Rømningslys pr. 62,5m
Skilt for nødutganger
Rødt stoppblinksignal og fjernstyrte bommer i hver ende
I tillegg anbefales variabel skilting, kjørefeltsignaler og ITV-overvåking med hendelsesdetektor. Det er
lagt vannledning for brannslukning i eksisterende tunnel. Påkobling av brannvann for nytt tunnelløp kan
etableres i tverrforbindelser.
Ved vanlig vedlikehold vil man benytte det ene løpet som en tofeltstunnel med nedsatt hastighet og
trafikken ledes over midtdeleren like utenfor hver tunnelåpning. Ved spesielle katastrofer (større
ulykker, brann o.l) vil begge tunnelløp stenges slik at den ene tunnelløpet kan benyttes som
redningstunnel. Detaljerte rutiner rundt slike hendelser vil bli utarbeidet i senere planfase.

Nordre portal, fremtidig utvidelse vil bli på høyre side
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Prinsipp for utforming av nye portalbygg er på dette stadiet ikke valgt.

Grunnforhold/geologi

Naturmiljø

Berggrunnen langs tunneltraseene består i hovedsak av en grå biotittførende, kvartsplagioklasgneis
(båndgneis) med til dels store variasjoner i biotittinnhold. Porøse og lettsmuldrende biotittsoner
forekommer parallelt lagdelingen.

Eidsvolltunnelen passerer under to områder med kulturlandskap bestående av store gamle trær og
hagemark. Ved driving av den eksiterende tunnelen oppsto det lekkasjer. Det er viktig at eventuelle nye
lekkasjer blir tettet ved driving av ny tunnel. Dersom vaskevann fra tunnelen blir behandlet som
beskrevet bør dette være tilstrekkelig for å ivareta miljøet.

Bergarten er godt foliert stort sett langs hele tunneltraseen, med unntak av mindre partier nær
gangbergarter der gneisen kan være sterkt foldet. Gangbergartene er i hovedsak diabaser og noen
porfyrganger. Antall sprekkesett varierer fra to sett til tre pluss sporadiske sprekker.

Vannmiljø, overvann og drenering

Ved driving av eksisterende tunnel ble det påtruffet stabilitets- og lekkasjeproblem ved profil 65648 –
65655, 65981 – 66002 og profil 66091 – 66101.

Drenering tunnelvann
Den nye tunnelen er planlagt med høybrekk i profil 15950. Herfra vil ledning for drensvann bli lagt med
selvfall og ført mot nordlig tunnelåpning og videre ut i terreng. Drensvann sør for høybrekk i profil
15950, vil bli lagt med selvfall og ført ut ved sørlig tunnelåpning.

Svakhetssone ved profil 65981 – 66002 er sikret med full utstøping mens øvrige soner er sikret med
bolter og sprøytebetong.

Det er ikke kjente driftsproblemer med dagens system for drensvann, og tilsvarende system etableres i
ny tunnel.

Støybidrag fra tunnelportal (trafikkstøy generert i tunnelen) kan være av betydning for boliger ved
søndre portal. Det foreligger ingen anerkjent metode for beregning som også tar hensyn til geometri
(skjermingsforhold). Overslagsberegninger antyder lydnivå opp til 55-60 dBA (LdenA). Bidraget kan derfor
være sammenlignbare med bidrag fra veg i dagen for de nærmeste boligene. Forholdet påvirker ikke
foreslåtte, langsgående skjermingstiltak. Ved dimensjonering av lokale tiltak på fasader og lokale
uteplasser, skal bidrag fra tunnel tas med.

Støy

Det etableres to separate system for drenering, ett for tunnelvann og vaskevann og ett for lekkasjevann
(grunnvann) fra berget. Drensvannet kobles til eksisterende overvannsanlegg ved den sørlige
tunnelåpning. Dette systemet har en ledning på 400 mm, og har tilstrekkelig kapasitet for
overvann/vaskevann og tunnelvann fra begge tunnelene. Lekkasjevannet kan føres rett ut i resipient.
Drensvann fra østlig side i tunnelen vil bli ført mot hovedtrase på vestlig side med avskjærende
drensgrøfter under vegbanen. Hyppigheten av kryssinger vil være avhengig av hvor i tunnelen man
treffer på våte partier.

Støy fra vifter i tunnelen vurderes som neglisjerbar. Mekanisk ventilasjonen vil være styrt av
trafikkvolum og i driftes bare i perioder med stor trafikk. Med stor trafikk vil støysituasjonen utenfor
tunnelen domineres av bidrag fra trafikk. Siden tunnelen har 2 løp, reduseres også behovet for vifter
pga stempeleffekten som oppnås.

Drensvannet vil bli ført gjennom inspeksjons- og hjelpekummer.

Ved nordre portal er ingen boliger i avstand eller posisjon slik at støy fra tunnel er av betydning.

Overvann/vaskevann
Overvannsledning skal føre vann fra vedlikehold som spyling og vasking, samt vann som fraktes inn i
tunnelen med kjøretøyene. Ledningen legges med selvfall, separat i samme grøft som drens- og
vannledning. Det vil bli montert sluk med sandfang og inspeksjonskummer i vegbanen inntil kantstein
på vestlig side i tunnelen. Overvann/vaskevann fra hele tunnelen skal føres ut gjennom den sørlige
åpningen og tilkobles eksisterende renseanlegg.

4.10. Eidsvolltunnelen – Minnesund S
4.10.1.

Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner

Renseanlegg for vaskevann
For å imøtekomme dagens krav til oppsamling, etableres tett tank for dette. Vannet kjøres til godkjent
mottak for dette etter endt oppholdstid i tanken.

Sidevalg

Grunnvann
Ved etablering av eksisterende tunnelløp ble det påtruffet vannførende soner i berget. Innlekkasjer i
tunnelen førte til lokal senking av grunnvannstand og drenering av private grunnvannsbrønner.
Skadene er kompensert ved boring av nye brønner med inntak på nivå under tunnelnivå. Større
innlekkasjer er tettet ved forinjeksjon med cement.

Utforming

Ny E6 krysser fra vest til øst like nord for Eidsvolltunnelen og utvides mot øst fram til Tømtekrysset. Fra
rettlinja over Julsrudbrua til Minnesund utvides vegen sentrisk.

Horisontal- og vertikalkurvatur på strekningen er god. Strekningen er stort sett 3-felts 13,5 meters veg
med vekslende forbikjøringsfelt. Dette er en vegstrekning hvor det på E6 ikke er nødvendig med tiltak ut
over ren breddeutvidelse fra 3 til 4 felter.

Lokalvegnett / konstruksjoner
Ytterligere grunnvannsenking og påvirkning av grunnvannsbrønner vil kunne forekomme ved etablering
av ny tunnel. Tettetiltak i form av injeksjon foran stuff (tunnelfronten) vil bli nødvendig for å unngå
skader. Det vil også være påkrevet med kontrolltiltak for å unngå tetting av brønner ved
injeksjonsarbeidene.

Det er i dag 2 underganger for skogsbilveg og 2 overgangsbruer på strekningen.
Langvegg undergang og Oppsalenga bru, som er atkomst- og driftsveger fjernes og erstattes av
atkomst via Fjellhamar undergang som forlenges (bredde 4m, høyde 4,5m).
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Den kommunale vegen Setrevegen opprettholdes med overgangsbru over E6. Brua bygges på samme
sted som dagens, vegen forutsettes stengt for gjennomkjøring i deler av anleggsperioden.
Julsrudbrua fører E6 over en ravinedal. Den ligger på en rettlinjet strekning som har 2 nordgående felt
og 1 sørgående. Brua har en totallengde på 315 meter. Bæresystemet består av 2 kontinuerlige
stålplatebærere i samvirke med betongdekket.
Dagens Julsrudbru bygges om fra 3 til 4 felt. Det foretas en sentrisk (to-sidig) breddeutvidelse av
dekket. Som understøttelse for denne utvidelsen, blir bæresystemet utvidet med én stålplatebærer til på
hver side.
I og med at dagens bru har 3 felt, vil trafikken i hovedsak fortsette å gå på denne i anleggsperioden.

Kryssløsninger Minnesund S
Statens vegvesen anbefaler en løsning med kryss sør for dagens Fredheimkryss, ny rv33 gjennom
Minne industriområde og nedleggelse av Tømtekrysset (alternativ B).
Krysset flyttes ca 500 meter sør for dagens kryss. Det etableres rundkjøringer på hver side av 4feltsvegen som nye rampetilslutninger. Toveis atkomst til Minnesund kontrollstasjon tilknyttes østre
rundkjøring. Det legges til rette for pendlerparkering og busstopp i kryssområdet.
E6-trafikken kobles til lokalvegnettet via ny rundkjøring på fv. 501. Ny trasé for rv33 etableres gjennom
Minne industriområde, og knyttes til eksisterende rv33 / Feiringvegen vest for eksisterende bebyggelse.
Det tilrettelegges for etablering av ny bensinstasjon i tilknytning til kryssområdet. Dette anlegget er tenkt
utformet slik som vist på illustrasjonsplan for Statoil Minnesund, Fredheimkrysset, merket A01,
08.12.2006, Archus. Bensinstasjonen vil ha avkjøring på rampa fra E6. Ut- og innkjøring vil skje via
rv33.
Lokaltrafikk og gang- og sykkelvegtrafikk mellom Stenshol / Minne og Langset, føres i ny bru over E6,
like nord for dagens bru.
Dagens rv33 nedgraderes til lokalveg. Det vil imidlertid ikke være mye trafikk igjen på denne veien når
rv33 legges om, og det legges ikke til rette for gjennomkjøring.
Det er i arbeidet med reguleringsplanen vurdert ulike kryssløsninger mellom E6 og rv 33 i dette
området, sett sammen med omlegging av rv33. I kapittel 6, konsekvensanalysen, er de tre
hovedalternativene (alternativ B, C og E) vurdert.

Julsrudbrua – lengdesnitt [Johs Holt AS]

Fredheimkrysset med Minnesund kontrollstasjon sett fra sørøst.

Julsrudbrua – tverrsnitt [Johs Holt AS]
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4.10.2.

Fredheimkrysset
Ved vegetasjonsetablering i forbindelse med nytt Fredheimkryss nord for vektstasjonen har vi tatt vare
på noe eksisterende skog i krysset og supplert med noe nyplantinger av trerekker og trelunder i åpne
gressarealer. Det er viktig å ta vare på og etablere vegetasjon i dette området, da mye av skogen kan
forsvinne ved utbygging av industriområdet.

Vurdering av løsning

Landskap
Virkemidlene for å oppnå bedre harmoni mellom veg og landskap på denne strekningen er
vegetasjonsbruk med forbilde i kulturlandskapet; enkelttrær, lunder, beitehage, åkerholmer og
åkerreiner.
I øst blir vegen sideforskjøvet og blir liggende på en forholdsvis høy fylling til nord for Langvegg
undergang. Fyllingen slakes ut og revegeteres ved naturlig innvandring, eventuelt supplert med noe
masseplanting inntil viltgjerdet på deler av strekningen.
Langs den eksisterende fjellskjæringa på vestsiden blir det lite inngrep. Eksisterende vegetasjon er
skadet av isras og bør fjernes. Hvis arealet kan arronderes på nytt vil vi foreslå at det blandes inn noen
viltvoksende blomsterarter i gressblandinga, som et fargeinnspill langs fjellskjæringa.

Fjellskjæringa nord for Eidsvolltunnelen, og utforming av sideterreng mot øst. På fjellveggen kan det arbeides med
effektbelysning, projisering av lys (trestruktur) el. l.

Fredheimkrysset med vektstasjon, sett fra øst og nordover mot Minnesund. Tilknytning til rv33 med rundkjøring i
vest-

Nordvest for tunnelen ønsker vi å bruke vegetasjon aktivt for å få bedre romfølelse og utsikt.
Vegetasjonen skjøttes og suppleres slik at det oppstår utsiktlommer og rytme og noe å hvile blikket mot.
Ny vegetasjon plantes i tillegg for å understreke dette og gi området egen identitet.

Naturmiljø
Strekningen Eidsvolltunnelen – Minnesund S er preget av dyrka mark, barskog og raviner. I sørenden
av Mjøsa grenser en rik gråorheggeskog inn mot kryssningspunktet for E6 ved Minnesund. Lokaliteten
er forholdsvis sterkt påvirket nær veien. Julsrudåa og sidebekken til denne krysses av E6 på denne
strekningen. Vannkvaliteten i Julsrudåa holder ikke kommunes krav til badevannkvalitet. Det ble påvist
en god bestand av stasjonær ørret i vassdraget, men det ble ikke påvist rødlistearter i bunndyrprøvene.
Ravinedalene har et rikt fugleliv. For å sikre den fremtidige vannkvaliteten i vassdraget bør
overflatevannet behandles.

Vegen ligger fint i terrenget gjennom kulturlandskapet fram til Tømtekrysset. Krysset nedlegges og
terrenget tilbakeføres stedvis til dyrka mark og noen vegetasjonsområder tas vare på fra kryssområdet.
Fra nye Tømte overgangsbru, over Julsrudravina, ny overgangsbru for Sætrevegen og fram til
vektstasjonen ligger vegen fint i terrenget, som i dag. Det gjøres minimalt med sideterrenget. Det er
foreslått supplerende beplantning ved Setrevegen bru, ellers ingen planting over dyrka mark.

Vannmiljø, overvann og drenering

Opplevelsen av at en krysser over Julsrudåa i bru, ca 40 m over bakkenivå er lite synlig i dag. Ved å
bruke et transparent rekkverk kan en gi de reisende litt mer inntrykk av hvilken mektig
landskapsformasjon de passerer. Viltgjerdet slutter ved Julsrudbrua og gir dermed et fritt og åpent utsyn
over jordbrukslandskapet.

Eidsvolltunnelen – sør for Julsrudbrua
I dette området benyttes direkte utslipp til terreng og infiltrasjon via sandfang til dypsprengt fjell, samt
enkelte eksisterende mindre overvannssystemer. Ved utslipp til terreng etableres egnet vegestasjon i
skråninger. Ved fremtidige krav til oppsamling og/eller rensing, kan avskjærende ledninger etableres og
vann fra vegarealer ledes til rensebasseng.

Kjøreopplevelsen er god der landskapet og utsynet åpner seg etter Julsrudåa mot Minnesund. Man
merker godt skifte i landskapstype, der det dyrkede landskapet med gårdsbruk gir et klassisk bilde av
”de brede bygder” med sine karaktertrekk intakt.
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Siden det på strekningen i dag ikke er resipienter som krever særskilte rensetiltak, anses løsningene å
være tilfredsstillende ut i fra miljøhensyn.

4.11. Minnesund S
Sør for Julsrudbrua - Julsrudåa
For å bidra til å ivareta Julsrudåa som gyteplass for elvas fiskebestand, samles vannet fra vegarealet.
Området er preget av tette masser og høy grunnvannstand. Derfor er det valgt å lede vannet via
sandfang til sedimentasjonsbasseng i eksisterende motfylling i ravine ved Julsrudbrua. Det er valgt å
erstatte det eksisterende overvannssystem med et nytt system pga. dårlig tilstand Vann fra Julsrudbrua
ledes til samme basseng via eksisterende overvannsledning sør for brua.
Tiltaket vil medføre et driftspunkt i form av slamfjerning og det er etablert atkomst via fv501.
Julsrudåa - Minnesund
I dette området er det rike forekomster av løsmasser som egner seg godt til infiltrasjon. Løsningen på
denne strekning blir derfor å lede vannet via sandfang til terreng og infiltrasjon i stedlige masser.
Infiltrasjon kan skje ved at vannet ledes rett ut på terreng og jorder, eller ved infiltrasjon eller
kammerløsninger. Ved fremtidige krav til oppsamling og/eller rensing, kan avskjærende ledninger
etableres og vann fra vegarealer ledes til regulert rensebasseng ved Minnesund.

4.11.1.

Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner

Minnesund bru er en 9-spenns bru med totallengde = 532 meter. Bæresystemet består av 2
stålplatebærere i samvirke med betongdekket.
Dagens bru skal bygges om ved at den utvides sentrisk Dekket utvides med 5.5 meter til hver side.
Dekkeutvidelsen understøttes av stålstøtter som festes i eksisterende platebærere. Platebærerne
bygges om til en lukket kasse ved å sveise en plate mellom underflensene i hele bruas lengde.
Under anleggsperioden kan trafikken på dagtid trolig avvikles i 2 felt med full bredde. Det må likevel
påregnes trafikk i 2 felt med redusert bredde i kortere perioder. På nattestid må det påregnes full
stengning i en periode på 6 – 12 måneder.

Grunnforhold
Ved ca. profil 17350-17600 er det prosjektert en støyvoll langs østsiden av E6. Grunnforholdene i
området er dårlige, og det er lagt ut motfyllinger i forbindelse med bygging av eksisterende E6. Det må
utføres grunnundersøkelser for å kartlegge hvilken type masser motfyllingene er bygget opp av, og om
konsolideringen som har foregått i 20 år har medført høyere skjærstyrke for de underliggende massene.
På det grunnlag kan det tas stilling til om støyvollen kan bygges som foreslått eller om det må gjøres
tiltak i form av lette fyllmasser, støyskjerm, motfyllinger eller evt. lokale støytiltak.
Videre nordover mot Minnesund ligger E6 på sandgrunn. Det antas ingen geotekniske problemer på
strekningen. Tiltak mot erosjon må ivaretas i skjæringer.

Støy
Uten langsgående skjermingstiltak blir enkeltbolig ved profil 17500 liggende i rød støysone. Med
voll/skjerm reduseres lydnivå til 55-60dBA. Ytterligere økning av vollens høyde gir minimal gevinst.
Vollen må suppleres med lokal avskjerming om lydnivå skal reduseres til under LdenA =55dBA. Tiltaket
har virkning for 1 bolig og det bør vurderes om kostnader står i forhold til oppnådd virkning.
For boliger langs rv. 501 er det ansett som mer effektivt med lokale støytiltak, siden en da oppnår
reduksjon av støy fra både E6 og fylkesveg.
Ved Tømtekrysset er sekundærvegnett dominerende kilde for mange boliger. Skjermingstiltak langs E6
ansees derfor som lite effektivt og lokale tiltak skal vurderes for flere boliger. Vest for E6 ligger en del
boliger som skal utredes for lokale tiltak.

Minnesundbrua – lengdesnitt [Norconsult]

Det skal benyttes åpent rekkverk over Julsrudbrua. Tett rekkverk kan ha positiv effekt for støyforhold
under brua og nærmeste bolig, men hensyn til reiseopplevelse er prioritert her.
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Minnesundbrua – tverrsnitt [Norconsult]

Ny trase for rv. 33 gjennom Minne industriområde, aksonometri.
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Beskrivelse av løsning inkl konstruksjoner

Minnesund bru er en 9-spenns bru med totallengde = 532 meter. Bæresystemet består av 2
stålplatebærere i samvirke med betongdekket.
Dagens bru skal bygges om ved at den utvides sentrisk Dekket utvides med 5.5 meter til hver side.
Dekkeutvidelsen understøttes av stålstøtter som festes i eksisterende platebærere. Platebærerne
bygges om til en lukket kasse ved å sveise en plate mellom underflensene i hele bruas lengde.
Under anleggsperioden kan trafikken på dagtid trolig avvikles i 2 felt med full bredde. Det må likevel
påregnes trafikk i 2 felt med redusert bredde i kortere perioder. På nattestid må det påregnes full
stengning i en periode på 6 – 12 måneder.

Minnesundbrua – lengdesnitt [Norconsult]

Minnesundbrua – tverrsnitt [Norconsult]
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4.11.3.

Vurdering av løsning

4.12. Arealoversikt
Tabell 4-2:Tabellen viser totalt areal som inngår i reguleringsplanen fordelt på formål

Landskap
Gamle Fredheimkrysset bygges ned og det bygges ny overgangsbru rett nord for dagens bru. Den nye
brua og vegen forankres til det åpne landskapet med grupper og belter av lauvskog i artsblanding. I
området mot sørøst slakes terrenget ut og arealet vedlikeholdes som åpen gressbakke.

FORMÅL

AREAL i daa

Bolig
Industri
Ambulansesentral
Jord- og skogbruk
Kjøreveg
Annet vegareal
Parkering
Gang- og sykkelveg
Rasteplass
Kontrollstasjon
Sedimenteringsbasseng
Privat veg
Parkbelte i industristrøk
Camping
Friluftsområde på land
Friluftsområde på sjø og vassdrag
Kommunalteknisk anlegg
Bevaring / Kulturminner
Felles avkjørsel
Forretning / kontor / industri
Vegserviceanlegg (bevertning / bensinstasjon
Midletidig trafikkområde
Kjøreveg / landbruk (tunnel)
SUM

Fra ny bru for Fredheimvegen og fram til Minnesundbrua skjærer vegen noe inn i terrenget. Det blir noe
inngrep i rasteområdet med ”Primstaven”.
Utsynet over Mjøsa er slående, men man opplever ikke dette før man er noen hundre meter fra sundet.
Dette forsterker intensiteten på opplevelsen av dette punktet på reisen. Oppmerksomheten rettes mot
brukryssingen. Her er det muligheter for noe mer utsikt ved skjøtsel av vegetasjon på vestsiden av
vegen. Vi foreslår at parkområdet i tilknytning til skulpturen, ”Primstaven”, bearbeides slik at det
henvender seg mot lokalvegen og skjermes fra E6 ved bruk av lav voll kombinert med buskvegetasjon.

Naturmiljø
Under bruene ved Minnesund presses vannet i Mjøsa over en terskel og det dannes en sterk strøm i
øvre del av Vorma. Dette gir grunnlag for åpne og stabile overvintringsområder for vannfugl som
sangsvaner. På strekningen minnesund til Vormsund er det registrert 22 fiskearter. Rett nedstrøms
jernbanebrua på østsiden finnes dessuten viktige vannplantesamfunn. Siden årsmiddelvannføringen ut
av Mjøsa ved Minnesund ligger på vel 350 m3/s anes avrenning fra veien å være et lite problem. Et
eventuelt tankbilvelt kan imidlertid få svært uheldige konsekvenser dersom det skjer i en tid med høy
tetthet av vannfugl i området.

Vannmiljø, overvann og drenering
Ved Minnesund er det valgt å benytte godt egnede infiltrasjonsmasser. Det er dessuten tilrettelagt for
full oppsamling fra høybrekket i profil 20650 og ned til Minnesundbrua. I løsningen kan det anlegges
avskjærende ledninger til oppsamling samt det er plassert et sedimenteringsbasseng ved Minnesund.

Kommentarer

25
80
5
3.800
375
585
1
20
65
15
10
6
25
1
15
130
2
135
50
105
20
420
280
6170

.

Bassenget er dimensjonert til å ta vann fra høybrekket på E6 profil 20650 og ned til Minnesund brua.
Den skal plasseres i kote 127 og har en dybde på 1 meter. Dermed er det dimensjonert etter en 100 års
flom i Mjøsa, hvor kulminasjonsvannstanden er 125,78 meter over havet (NVE, 2005).

4.13. Byggegrense
I reguleringsplanen for ny E6 vil det i hovedsak bli etablert en byggegrense på 150 meter fra senter
kjørefelt i nærmeste kjørebane for E6, 50 meter fra senterlinje veg for riksveg, 15 meter fra senterlinje
veg for fylkesveger og gang- og sykkelveger. Ved passering av eksisterende reguleringsplaner er kravet
på 150 meter fraveket. Her gjelder byggegrensen på tilstøtende planer, dvs at vegtiltaket ikke har
konsekvenser for byggegrensen for disse områdene.

Grunnforhold
Grunnforhold for fundamenter til Minnesundbrua er utførlig vurdert i forbindelse med prosjektering av
utvidelsen av brua.

Støy
I forbindelse med omlegging av rv. 33 skal det anlegges voller i krysset Rv33 x Fv 501. Nord for krysset,
langs Fv501 kompletteres dagens støyskjermer. For enkelte boliger skal det vurderes lokale tiltak.

4.14. Grunnerverv
Arealinngrep:

Øst for Fredheimkrysset bygges voll mellom Rv177 og E6. Lokale tiltak må i tillegg vurderes for boliger
øst for E6 – også på nordsiden av Minnesund.

Tabell 4-3: Areal som må erverves
Landbruksareal
Dyrkamark
(daa)

Landbruksareal
Skog
(daa)

Tomteareal
bolig og industri/lager
(daa)

Midlertidig anleggsområde
(daa)

72

302

35

420

En oversikt over nødvendig grunnerverv for de ulike eiendommene vil bli utarbeidet når
reguleringsplanen er godkjent.
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4.15.5.

4.15. Anleggsveger, massedeponi, riggområder og faseplaner

Faseplaner

Det er under reguleringsplanarbeidet ikke gått i detalj på alle mindre faser da dette tilhører senere planfaser, og er også avhengig av entreprenørenes driftsopplegg.

4.15.1.

Anleggsveger / anleggsbelte

Det er på hele strekningen lagt inn et anleggsbelte utenfor det permanent beslaglagte arealet. Bredden
på dette beltet er generelt 10 m. I kryssområdene, ved bruer, viltkrysninger og ved høyspentmaster, er
det søkt tilpasset den praktiske anleggsgjennomføringen.
I forbindelse med detalj- og reguleringsplanarbeidet er det ikke tatt detaljert stilling til behovet for
anleggsveger. Det bygges permanente driftsveger langs store deler av parsellen. Det forutsettes at
driftsvegene kan benyttes som anleggsveger. Langs øvrige strekninger kan anleggsveger etableres
innenfor det regulerte anleggsbeltet.
Ved bygging av midlertidige anleggsveger, bør disse i størst mulig grad legges oppå terrenget. Viktig
vegetasjon i og langs traseene må bevares og beskyttes i størst mulig grad, slik at anleggsvegen kan
fjernes etter at anlegget er avsluttet og opprinnelig terreng kan gjenskapes.
Det kan være aktuelt å snevre inn kjørearealet på E6 for å benytte vegskulderen til massetransport på
deler av strekningen. All atkomst til og fra anlegget bør primært skje via eksisterende toplanskryss og
derfra ut i anlegget utenfor trafikkert E6.

Følgende punkter er kritiske, og må avklares nærmere gjennom forprosjekt for konstruksjoner og i
byggeplan:
Kryssing av Andelva med bygging av ny bru og fjerning av eksisterende fylling. Her må det
utarbeides detaljerte faseplaner i forprosjekt for brua.
Utvidelse av Minnesundbrua betinger periodevis stengning av brua. Det må etableres
interimsveg ved krysset på Langsetenga for å koble ny og gammel E6.
De fleste nye overgangsbruer bygges utenfor dagens bru, og trafikken kan gå noenlunde uforstyrret i
anleggsperioden.
I krysset på Ormlia bygges ny overgangsbru ved siden av eksisterende
benyttes i anleggsperioden. I Boksrudkrysset foreslås det å etablere
anleggsperioden. Fjell-leet og Setre overgangsbruer forutsettes stengt i
Underganger som skal forlenges eller fornyes forutsettes stengt i kortere
må da benyttes.

bru slik at dagens bru kan
midlertidig rundkjøringer i
byggeperioden for ny bru.
perioder, alternativ atkomst

Det må påregnes nattestenging av E6 når eksisterende overgangsbruer skal rives.

4.15.2.

Massedeponering /-deponi

Det er beregnet et masseoverskudd (bidrag masseprofil) på ca 550.000 m3 og massene er tenkt
disponert til:

Omlegginger mellom sørgående og nordgående kjørebaner på E6 samt lokale trafikkomlegginger i
kryssområdene vil måtte utføres med kortere trafikkstenginger utenfor rushtiden.

Overbygning i ny E6 Dal Minnesund (ca 300.000m3)
Utslaking av skråninger langs E6. Stamvegnormaler beskriver fyllingsflater med helling 1:5.
Dette gir rom for permanent deponering av masser langs E6-linja
Terrengtilpasning mot tilstøtende terreng
Fjellmasser til overbygning E6 Hovinmoen – Dal
Lokale massedeponier langs parsellen

4.15.3.

Riggområder

Det er foreslått fem mulige riggområder i forbindelse med veganlegget:
I tilknytning til ny rasteplass sør for Andelva, med atkomst fra fv507 Sundbyvegen.
På opparbeidet tomteareal vest for E6 ved Ormlia, med atkomst fra rv180
Ved Boksrud, med atkomst fra Spetalvegen, eventuelt også med atkomst fra Boksrudkrysset.
Ved nordre munning av Eidsvolltunnelen, atkomst må etableres fra Trondheimsvegen
Langs ny rv33, mellom ny og gammel E6 ved Minnesund
Mindre riggområder kan etableres innenfor det avsatte anleggsbeltet

4.15.4.

Anleggsfaser og utbyggingsetapper

Anlegget er forventet utbygget i en etappe, delt i to hovedentrepriser, en for strekningen Dal - Boksrud
og en for strekningen Boksrud – Minnesund.
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en heving av de to nye feltene ville gi vanskeligere forhold for kryssinger og være negativ i forhold til
støyskjerming er denne løsningen ikke ført videre.

5. BESKRIVELSE AV ANDRE VURDERTE LØSNINGER

5.3. Støytiltak

5.1. Innledning
Det har i prosjektarbeidet vært vurdert en rekke ulike løsninger som man ikke har anbefalt å gå videre
med. Vurderinger rundt disse løsningene er beskrevet i forprosjektet. I det følgende vil de viktigste
løsningene bli presentert.

Andelva
D ltater vurderes som liten. Størst effekt oppnås nær vegen, på selve vannflaten og andre nære
områder. På større avstander er effekten liten. Vegnbanens tverrfall er en medvirkende faktor til dette.
Ulempene ved 1,5m skjerm eller høyere vurderes som store med hensyn til redusert reiseopplevelse.

Ormlia

5.2. Veggeometri

Skjermingstiltak øst for E6 er vurdert og gir begrenset virkning for bakenforliggende boliger.
Ramper/avkjøring til bensinstasjon begrenser tilgjengelig areal for skjermer/voller. Bebyggelsen ligger
høyere enn veg slik at skjermingseffekt blir redusert. Områdeskjerm/voll sørvest for og parallelt med Fv
508 er undersøkt, men gir liten virkning, selv med stor høyde (opp til 5m). Lokale støytiltak skal
vurderes for disse boligene.

Sidevalg
Utvidelsen av E6 til firefelt skal skje med mest mulig bruk av eksisterende E6. Sidevalg for utvidelsen
langs hele strekningen er vist i forprosjektet.
Ny Eidsvolltunnel er vurdert lagt på øst- eller vestsiden av eksisterende tunnel. En utvidelse på østsiden
av dagens tunnel ville gitt en noe kortere tunnel, men gitt en lengre forskjæring i nord. Denne løsningen
er forkastet med følgende begrunnelse:

Eidsvolltunnelen – Minnesund S
På strekningen fra tunnel og nordover, forbi Langveggbruddet og frem til skjæring ved profil 16750, er
det flere boliger øst for E6 med lydnivå over grenseverdi. Flere av disse har største bidrag fra Fv 501.
Skjermingstiltak som reduserer bidrag fra begge veger er vurdert som gunstige, men på grunn av stort
fall øst for E6 er det svært arealkrevende å legge opp langsgående voller på denne strekningen.

Geologi og stabilitetsforhold vil være bedre for en østlig utvidelse
Nytt løp øst for dagens vil ha større usikkerhet med tanke på teknisk gjennomførbarhet og
kostnader. Man måtte i tillegg høyst sannsynlig innløse en eiendom øst for tunnelinnslaget i sør
Et nytt vestre løp tillater bedre kurvatur enn dagens løp

Vest for E6, ca 1km sør for Tømtekrysset er en rekke boliger i gul sone i avstand ca 200-500 meter fra
veg. Virkning av inntil 5m høy voll langs E6 er beregnet, men siden boligene ligger betydelig høyere enn
vegen, er virkningen mindre enn vanlig, typisk 5dB reduksjon. Nødvendig lengde er ca 800m.
Begrenset støyreduksjon og vesentlig dårligere reiseopplevelse for trafikantene langs E6, har medført
at dette tiltaket ikke anbefales.

Konstruksjoner / sidevegnett
Alle konstruksjoner er vurdert i forhold til å kunne begrense antall krysninger av E6. Undergangen like
nord for Andelva (Sunnavegen) og Fjell-leet overgangsbru er vurdert fjernet og erstattet med én
undergang, men Fjell-leet brukes hyppig til friluftsformål og ved nedleggelse av undergang Sunnavegen
ble det vurdert at en eiendom vest for E6 fikk uforholdsmessig lang omkjøringsveg.

Minnesundet
Det er gjort beregninger med langsgående skjerming øst for Minnesundbrua og til ca 100m sør for brua.
Tiltakene har virkning for boliger, men krever enten løsning med støyskjerm i ca 3m høyde eller voll
med større høyde. Arealmessig er det ikke plass til voller med denne høyden. En langsgående
skjermløsning synes urimelig kostbar og gir virkning for et fåtall boliger. Løsningene er dessuten lite
ønskelige av estetiske hensyn. Støyskjermingstiltak på Minnesundbrua i form av tett rekkverk mot øst er
beregnet til å ha en positiv virkning for støy til boliger øst for brua. Støyskjermer på Minnesundbrua vil
medføre større vindlaster på brua enn denne er dimensjonert for.Tiltak med støyskjerm på
Minnesundbrua er dermed uaktuelt.

En undergang under rv180 som gangforbindelse mellom skistadion og serviceanlegget er etter innspill
fra Eidsvold Værk skiklubb vurdert i planarbeidet. En fotgjengerkryssing i plan i tilknytning til ny
rundkjøring på rv. 180 er vurdert som en trafikksikker løsning. Det er derfor ikke lagt inn ny undergang
under rv. 180 i planen.

Kryssløsninger
For alle kryssområdene er det vurdert ulike løsninger. For detaljerte beskrivelser henvises det til
forprosjektet.

5.4. Vannmiljø, overvann og drenering

I området Fredheim / Minnesund er det arbeidet med en rekke ulike kryssløsninger. Det er i
foreliggende forslag til reguleringsplan vist et nytt kryss mellom E6 og rv33 like nord for vektplassen.
Det er vist en ca 700 meter lang ny trase for rv33 som går vist gjennom Minne industriområde og som
kopler seg inn på eksisterende rv33 vest for bebyggelsen.
Det er i kapittel 6 gjort en egen vurdering av tre ulike kryss- og vegnettsløsninger i dette området.

Det har vært vurdert mange ulike løsninger for overvann fra vegareal på strekningen. På grunnlag av
utarbeidede rapporter for de enkelte resipienter og lokaliteter, har vi kommet frem til at det vil være
naturlig å nytte de muligheter som er i området. I utgangspunktet søker en ved overvannshåndtering,
innenfor forsvarlige miljøkrav/hensyn, å bruke så enkle løsninger som mulig. Det legges stor vekt på at
løsningene som velges skal være fleksible med tanke på fremtidige krav.

Terrassert løsning mellom Andelva og Ormlia

Ved bruk av grunne sidegrøfter, kreves det etablering av løsninger som forhindrer transport av vann inn
i vegtrauet.

Med bakgrunn i det sidehellende terrenget ble en terrassering av kjøreretningene på E6 vurdert. Dette
ville gitt en bedre massebalanse, samt at det ville vært en positiv visuell avveksling for trafikantene. Da
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Dreneringsløsninger tilpasses de lokale forholdene, slik at det på strekninger med observert eller forventet tilgang på vann, legges stor vekt på å sikre effektive drensløsninger, mens det på tørrere strekninger kan velges enklere løsninger.
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6. KONSEKVENSANALYSE
6.1. Innledning
6.1.1. Generelt
Tiltaket som konsekvensvurderes er utvidelse av dagens E6 mellom Dal og Minnesund til 4-felts veg.
Tiltaket er beskrevet i kapittel 4.

0-alternativet for rv33-tilknytningene er dagens Fredheimkryss med ny 4-felts E6, dvs tilnærmet lik
alternativ C.

0-alternativet er for strekningen Dal - Minnesund definert som dagens veg i 2025 med forventet
trafikkøkning inkludert strekningsvise trafikksikkerhetstiltak som f.eks dobbel midtlinje og reduksjon av
viltkryssinger. Unntak fra dette er støyberegningene som har benyttet trafikktall for 2021 slik som det
gjort for støyberegninger for øvrig på strekningen Gardermoen – Moelv.

Begrunnelsen for å etablere ny 4-felts veg mellom Dal – Minnesund er å:
redusere antall ulykker
bedre framkommeligheten
oppnå en tidsmessig vegstandard for styrking av næringslivet i regionen
bedre miljøet for de som i dag bor langs eksisterende veg

Det er vurdert 3 alternativer for ny rv33-tilknytning. Alternativene er omtalt som alternativ B, C og E i
rapport: Vurdering av alternativer for ny utforming av toplanskryss ved Fredheim (Minnesund sør),
datert 22.03.2006 (SWECO Grøner AS). Det er valgt å benytte samme betegnelse i
konsekvensvurderingen av alternativene i denne rapporten. For alternativ B er det i et eget notat også
sett på en variant B2 som er kommet som et forslag fra en lokal arbeidsgruppe på Fredheim. B og B2 er
såpass like at det ble utført en forenklet konsekvensutredning for å finne forskjellene mellom dem.
Konklusjonen i dette arbeidet var at man ønsker å foreslå variant B og ikke B2. De to variantene
kommer omtrent likt ut basert på ikke prissatte konsekvenser og man foreslår variant B hovedsaklig ut
fra kostnadsmessige vurderinger (B2 er beregnet til ca 6 millioner dyrere enn B).

Dette er nærmere beskrevet i kapittel 2.1.
Konsekvensanalysen er gjennomført i henhold til Statens vegvesens håndbok
Konsekvensanalyser, juni 2006. Denne ivaretar både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

140

Denne konsekvensanalysen er en tilleggsanalyse til den strategiske konsekvensanalysen som er
gjennomført på strekningen Gardermoen – Biri, og er utført basert på stadfestet planprogram for
strekningen Dal – Minnesund som ble fastsatt 27. mars 2006.

6.1.2. Ikke-prissatte konsekvenser
Prinsippet i metodikken for de ikke-prissatte konsekvensene er at:
verdier i planområdet beskrives langs en tredelt skala
omfanget av de effekter som den nye vegen gir beregnes eller vurderes langs en femdelt skala
på bakgrunn av verdi og omfang vurderes konsekvensene langs en nidelt skal. Skalaen er
glidende
Metodegrunnlaget er ulikt både i tilnærming, målbarhet og presisjon for de ulike ikke-prissatte temaene.
Et betydelig innslag av faglig skjønn er med i fastsettingen av verdi og omfang. Kriteriene for dette er
utarbeidet i konsekvensarkene for de ulike utredningstemaene i Håndbok 140.
Verdivurderingene gjøres opp mot et regionalt nivå. Dette sikrer et større spenn i vurderingene, og
dermed et bedre grunnlag for å skille mellom alternativene.
De ulike alternativene vurderes opp mot 0-alternativet.

Skalabruk, vekting av tema
De konsekvenser (plusser og minuser) som framgår av konsekvensvurderingene for hvert
hovedprinsipp kan ikke uten videre summeres. Det temaet som har fått flest minuser har ikke
nødvendigvis den mest vesentlige konflikten i området.
I sluttvurderingen er viktigheten av de forskjellige deltemaene vektet mot hverandre og mot de prissatte
konsekvensene

Oversikt over alternativene for ny rv33 ved Fredheim

De ikke - prissatte konsekvensene er inndelt i følgende temaer:
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Dagens situasjon
Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og kulturminner
Naturressurser

I henhold til GAB-register er det rundt 700 boenheter på strekningen. For disse er støysituasjonen i
varierende grad bestemt av E6 og sekundærvegnett (andre veger).
Det er i dag ca 190 støyutsatte boliger (LdenA over 55dBA) langs E6 mellom Dal - Minnesund. For ca 100
av disse er støy fra E6 hovedkilden. Støyplagene for disse reduseres ved støytiltak langs E6
hovedsakelig i form av støyvoller og ved lokale tiltak, som etablering av skjermet uteplass og/eller
fasadeisolering. Utforming av lokale støytiltak forutsettes løst i byggeplanen.
Ingen områder utpeker seg som spesielt støybelastede, men tettheten av boliger er noe større i
kryssområdene, eksempelvis:
Råholt
Ormlia
Boksrud
Øst for veg Tømte - Julsrud
Minnesund
Det henvises til temarapport ”Støy” for støysonekart for dagens situasjon.

Støysituasjon i framtidig situasjon
Siden ny veg følger dagens trasé, vil endring i støysituasjon i forhold til dagens forhold skyldes:
Generell trafikkvekst
Økt kjørehastighet
Endring av skjermingsforhold
Trafikkvekst og økt kjørehastighet gir til sammen 2 - 3 dB økning av støynivå. Skjermingsforhold vil
generelt ikke bli endret særlig for boliger nær E6. Boliger der forholdene ligger til rette for det kan få
bedre støyforhold gjennom at det etableres skjermer eller voller – enten langs veg eller lokalt. Slike
tiltak kan redusere utendørs lydnivå opp mot ca 10 dB i forhold til uskjermet situasjon.
Opptelling av beregningsresultater for fremtidig E6 viser at ca:
Konsekvensvifte

6.1.3. Prissatte konsekvenser
For temaer som faller inn under prissatte konsekvenser, skal verdi og omfang ikke vurderes.
Kostnadenes betydning måles gjennom kostnadstall. Prissatte konsekvenser omtales senere under
kapitel 6.3.

141 boenheter har lydnivå i intervallet 55 - 65dBA (gul sone), 184 boenheter når bidrag fra
sekundærvegene tas med
5 boenheter har lydnivå over 65dBA (rød sone), ), 12 boenheter når bidrag fra sekundærvegene
tas med

Det forventes totalt sett en økning av boliger med lydnivå over 55 dBA, selv etter at det tas hensyn til
langsgående skjermingstiltak. I tillegg skal flere boliger utredes for lokale skjermingstiltak med hensyn
på utendørs oppholdsarealer, og fasadetiltak for å sikre at innendørs lydforhold som møter anbefalte
grenser.

6.2. Forutsetninger for konsekvensvurderingene

6.2.1. Støyvurderinger
Det er utført støyberegninger for hele strekningen, samt for alternativene ved Fredheim.

Støysonekart for framtidig situasjon er beregnet og vist i temarapport ”Støy”.

Det er definert gule og røde soner avhengig av utendørs lydnivå. Kriteriet for sonene varierer for ulike
støykilder. For vegtrafikk defineres gul sone der Lden overstiger 55dBA og rød sone der Lden er over 65
dBA1, eller at maksimalt lydnivå på natt overstiger henholdsvis 70 eller 85dBA. Viser til temarapport
”Støyvurderinger” for nærmere detaljer rundt metoden.
1

Alternativt at statistisk maksimalnivå overstiger gitte grenser
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I fremskrevet situasjon skal ingen boliger ha bidrag fra E6 over 30 dBA - på grunn av fasadetiltak. Boliger som ligger langs sekundærveger og som ikke har betydelige bidrag fra E6 vil ikke få tiltak, men heller ingen vesentlig endring av støysituasjon.

Konklusjon
Tabell 6-1 og Tabell 6-2 oppsummerer beregningsresultater for parsellen i dagens og fremtidig situasjon.

For alternativene for ny rv33 ved Fredheim er det forventet at med skjermingstiltak vil en kunne
tilfredsstille krav i støyretningslinjen T-1442. Imidlertid vil alternativ C kun utløse krav om
støyreduserende tiltak for boliger langs E6, siden rv33 ikke endres.

Tallene forutsetter langsgående skjermingstiltak. For enkelte boliger skal det i tillegg utredes lokale
støytiltak, slik at tallene blir noe lavere i fremtidig situasjon.
Tabell 6-3 viser alle beregnede boliger på strekningen.

Viser for øvrig til kapittelet nærmiljø og friluftsliv, hvor støy i forhold til nærmiljøet er vurdert.

Tabell 6-1 Antall personer i boliger med ulike utendørs lydnivå. Det er antatt 2,34 personer pr boenhet. Totalt antall
personer i området er 1670.

Utendørs lydnivå LdenA
på fasade [dBA]
50-55
55-60
60-65
Rød
65-70
sone
70-75
75Antall personer
LdenA over 55
Gul sone

Dagens situasjon
(2005)
Total, med
E6
sekundærveger
386
180
56
2
239

477
285
136
26
447

Tabell 6-3: Boliger som skal utredes for lokale støytiltak (områdeskjerming, skjerming av uteplass og/eller fasadetiltak). Det er tatt hensyn til støy fra nye veger og sekundærvegnett i vurderingen.
Bygninger merket 1) omfattes av reguleringsplanen.
Bygninger merket 2) mangler geometri i kartverket og beregningsresultatet må ansees veiledende

Framtidig situasjon
(2021)
Total, med
E6/annen
sekundærnye veg
veger
611
283
47
12
342

636
344
87
26
2
-

Utendørs lydnivå LdenA
på fasade [dBA]

96/218

- Hytte

92

3 831 Voll og skjerm langs E6

1)

9002

96/132

- Hytte

63,1

60,3

90

3 820 Voll og skjerm langs E6

1)

0075

129/82

151600301 Statsrådvegen 3

57,6

55,3

329

6 551 Voll med skjerm

0083

129/75

151648185 Statsrådvegen 5

57,1

56,5

307

6 601 Voll med skjerm

0084

129/81

151600328 Statsrådvegen 1

54,4

55,4

343

6 582 Voll med skjerm

0087

129/99

6979246 Jutulvegen 41

62,3

58,4

181

6 670 Voll med skjerm

0091

128/5

151600352 Statsrådvegen 7

58,1

56,2

341

6 623 Voll langs E6

0092

129/120

15258829 Statsrådvegen 4

59,6

56,6

273

6 652 Voll langs E6

0098

6986897 Jutulvegen 43

60,8

56,3

225

6 708 Voll langs E6

0100

129/98,
129/116
129/46

151648177 Statsrådvegen 6

58,1

56,9

299

6 682 Voll langs E6

0103

129/97

151648037 Jutulvegen 49

60,9

55,8

249

6 732 Voll langs E6

0104

129/48

151648150 Statsrådvegen 8

55,7

55,4

339

6 692 Voll langs E6

0110

129/72

151647987 Jutulvegen 52

60,9

57,4

232

6 786 Voll langs E6

0112

129/63

151648029 Jutulvegen 51

58

55,3

265

6 769 Voll langs E6

0120

129/74

151647979 Jutulvegen 54

59,6

57,4

253

6 801 Voll langs E6

0121

129/64

151648010 Jutulvegen 53

57,5

55

290

6 782 Voll langs E6

0124

129/73

151647960 Jutulvegen 56a

58,8

57,2

275

6 817 Voll langs E6

0134

129/85

151647677 Jutulvegen 66b

60

56,5

290

6 854 Voll langs E6

0135

129/93

151647693 Jutulvegen 56c

58,5

56,5

270

6 870 Voll langs E6

0139

129/69

151647669 Jutulvegen 66a

60,2

57,5

302

6 876 Voll langs E6

0142

129/94

151647707 Jutulvegen 56b

58,2

57,6

279

6 893 Voll langs E6

0147

129/68

151647650 Jutulvegen 64

59,2

57,7

318

6 894 Voll langs E6

0151

129/67

151647642 Jutulvegen 62

58,8

57,5

335

6 912 Voll langs E6

0154

129/44

151647758 Tærudvegen 144

54,4

55,9

373

6 901 Voll langs E6

0158

129/49

151647634 Tærudvegen 146

58,2

57,5

359

6 928 Voll langs E6

0168

129/87

6989977 Tærudvegen 148

58,4

59

385

6 947 Voll langs E6

0172

129/14

151669026 Tærudvegen 154

55,4

57,5

413

6 948 Voll langs E6

0178

129/36

151669018 Tærudvegen 152b

53,4

55,5

459

6 942 Voll langs E6

0184

123/87

151668984 Tærudvegen 149

53,8

55,9

497

6 950 Voll langs E6

0188

123/86

15266554 Tærudvegen 151

55,1

57,4

519

6 951 Voll langs E6

0195

123/30

151668895 Tærudvegen 155a

53,6

55,7

526

6 982 Voll langs E6

0196

123/90

23153688 Tærudvegen 155b

53,7

55,5

538

6 998 Voll langs E6

0200

123/16

151668887 Tærudvegen 159a

53,5

55,7

547

7 008 Voll langs E6

0202

123/31

151668879 Tærudvegen 161

54

56,3

551

7 035 Voll langs E6

Løpenr

459

Tabell 6-2 Antall boenheter med ulike utendørs lydnivå. Totalt antall personer i området er 715.

Dagens situasjon
(2005)
E6 med
E6
sekundærveger
165
204
77
122
24
58
1
11
-

9001

Fremti
dig
situasj
on
2021
Høyest
e LdenA
på
fasade
63,8
61,6

Framtidig situasjon
(2021)
E6 med
E6
sekundærveger
261
272
121
147
20
37
5
11
1
-

50-55
Gul sone
55-60
60-65
Rød
65-70
sone
70-75
75Antall boenheter
102
191
146
197
LdenA over 55
Alle boliger som har innendørs lydnivå med vesentlige bidrag fra E6 som overstiger grenseverdi på LekvA
= 30 dBA skal tilbys fasadetiltak.
Standard på bygningsmassen er ikke kjent. Med normale bygningskonstruksjoner kan det forventes ca
25-30 dB nivåforskjell mellom utendørs og innendørs lydnivå. Utendørs lydnivåer over ca 55-60 dBA
kan dermed gi innendørs lydnivå over grenseverdien 30 dBA. I henhold til tabell 6-2 kan vi da si at
omlag:
25 – 146 boenheter som kan få innendørs lydnivå over 30dBA fra dagens E6
49 - 196 boenheter som kan få innendørs lydnivå over 30dBA fra dagens E6 med
sekundærveger

40

Gnr/Bnr

Byggnr

Adresse

Dagens
situasjo
n,
Høyeste
LdenA på
fasade

Avstand
E6 [m]

Profil

Tiltak
tatt
beregningen

med

i

Merk

2)

Statens vegvesen

Løpenr

Teksthefte

Gnr/Bnr

Byggnr

Adresse

0208

123/32

151668798 Sundbyvegen 48

0211

123/11

15282452 Sundbyvegen 47

0219

129/40

0257
0258

Fremti
dig
Dagens
situasj
situasjo
on
n,
2021
Høyeste
Høyest
LdenA på
e LdenA
fasade
på
fasade
49,9
59,2

Avstand
E6 [m]

Profil

Tiltak
tatt
beregningen

med

i

Merk

Løpenr

Adresse

Fremti
dig
Dagens
situasj
situasjo
on
n,
2021
Høyeste
Høyest
LdenA på
e LdenA
fasade
på
fasade
55,4
57,9

Avstand
E6 [m]

Gnr/Bnr

Byggnr

Profil

0521

55/10

151708935 Smedstadlia

221

16 069

0524

54/3

151725570 Sameia

65,4

66,2

419

16 144

0525

54/3

6982891 Sameia

65,4

66,2

419

16 144

0527

55/7

151708927 Granheim

56,8

57,6

301

16 179

0531

55/8

151683118 Stefstad

61,7

62,5

232

16 385

57,2

58,4

307

16 428

61

62,2

234

16 543

Tiltak
tatt
beregningen

med

609

7 117

53,8

55,3

629

7 228

151667252 Saghagan 35

55,7

56,8

488

8 209 Voll langs E6

107/3

151648991 Norseng

55,4

55,4

509

10 164 Skjerm mot ny fylkesveg

104/15

151648959 Heimland

53,3

55,0

539

10 192

0261

116/2

151648894 Ormelien

56,6

55,6

511

10 246 Skjerm mot ny fylkesveg

0532

48/4

151683096 Bekkelund

0267

116/20

151648886 Østre Hurdalveg 116

58,4

55,9

484

10 319 Skjerm mot ny fylkesveg

0533

47/14

151683053

0268

114/8

151648797 Østre Hurdalveg 140

61,6

56

378

10 368 Skjerm mot ny fylkesveg

0534

47/10

151683045 Fjelltun

60,3

61,4

232

16 582

0269

114/3,5

151648851 Østre Hurdalveg 133

56,8

55,9

475

10 438 Skjerm mot ny fylkesveg

0535

47/11

151683037 Bjørkeng

59,5

60,6

231

16 615

0270

114/3,5

151648827 Østre Hurdalveg 133

56,8

55,9

475

10 438 Skjerm mot ny fylkesveg

0538

47/2

151682979 Dokkenmoen 1

53,6

55,4

300

16 920

0272

114/6

6990029 Østre Hurdalveg 144

59,5

58,1

331

10 440 Voll mot ny fylkesveg

0542

47/15

151682960 Dokkenmoen 9

55,8

56,3

346

17 143

0275

97/45

151648673 Østre Hurdalveg 150

61,4

63,7

264

10 558 Voll mot ny fylkesveg

0544

47/17

151682774 Fjellhammer

63,3

60,2

116

17 461 Voll/skjerm langs E6

0277

110/5

151648665 Østre Hurdalveg 166

62,5

63,6

191

0545

47/15

151682782 Bekken

61,1

61,5

224

17 460 Voll/skjerm langs E6

0278

110/7

151648649 Østre Hurdalveg 157

61,9

60,6

200

0547

50/17

151682928 Dokkenmoen 20

52,6

55,7

550

17 493

0548

49/14

151682812 Dokken øvre

57

58,1

324

17 613 Voll/skjerm langs E6

0279

110/3

151648630 Østre Hurdalveg 159

60,1

55,3

163

0551

165/17

151681808 Rød

54,8

57,1

623

17 826

0281

120/15

Østre Hurdalveg 161

-

62,9

110

0552

49/10,19

52,8

56,7

445

17 722

0554

165/2

151681794 Engen

56,8

59,5

486

17 835

0286

109/13

55,1

56,2

524

10 660 Voll/skjerm
mot
fylkesveg, voll langs E6
10 715 Voll/skjerm
mot
fylkesveg, voll langs E6
10 749 Voll/skjerm
mot
fylkesveg, voll langs E6
10 775 Skjerm mot rampe og
fylkesveg
11 906

0558

151682731 Bekkelund

54,8

56,9

457

17 816

0290

154/9

151649807 Vifred

56,3

56,4

332

12 006

0292

109/11

151649874 Holm

56,9

58,4

209

11 730

0560

49/21,25,
34
165/5,25

151681778 Opsahl nordre

61,4

63,9

309

17 905

0293

109/8

151649912 Nordheim

56,2

58,1

203

11 837

0561

165/46

151681735 Østli

63,6

65,9

191

17 908

0294

154/2,
155/7
154/2,
155/7
155/4,5

151649947 Kappåsen

56,3

56,4

141

12 175 Voll

1)

0563

49/6

151682677 Dokkenmoen 43

51,8

55,3

583

17 843

0564

45/11

55,8

58,4

639

17 976

151649955 Kappåsen

56,3

56,4

141

12 175 Voll

1)

0565

165/19

151681727 Lilleopsal

55,2

57,6

474

17 966

0566

47/9

151682723 Dokkenmoen 48

51,9

55,4

522

17 895

0567

49/6

151682669 Dokkenmoen 45

53,6

55,3

594

17 887

0569

49/5

151682561 Dokkenmoen 53

51,7

56,1

537

17 976

0571

45/10

151681662 Skogtun

57,5

59,9

551

18 098

0572

45/8

151681611 Åserud

58,4

60,7

502

18 172

0573

50/43,45

151682510 Dokkenmoen 65

55,3

57,3

430

18 192

0574

45/1,3

151681638 Åsgård nordre

59,5

61,7

374

18 252

0575

45/9

151681603 Ro

57,8

60,2

495

18 255

0576

45/1,3

151681646 Åsgård nordre

61,1

63,3

348

18 275

0579

49/35

15261145

60,7

61,4

327

18 331

0580

45/14

15260777 Nordgarn

60,7

62,7

375

18 349

0581

50/54

6991726 Bjørgo

52,7

55,6

462

18 395

0582

50/54

6991726 Bjørgo

52,9

55,2

457

18 399

0585

49/3

151682251 Dokken øvre

62,3

62,3

272

18 459

0587

43/2

151682170 Tømte

63,7

63,5

204

18 566

0588

50/48

151682189 Bjørklund

52,7

55,3

392

18 615

0589

43/3

64,3

66,9

150

18 585

59,5

59,9

337

18 732

57,2

56,2

230

18 784

62

63,5

167

18 830

0295
0295

6989640 Larsberget

151649955 Kappåsen

56,3

56,4

141

2)

2)

ny
ny

1)

ny

1)

ny

1)

12 175 Voll

0379

152/34

6985726 Brudeheim

59,9

55,5

212

13 630 Voll med skjerm langs E6

0412

152/160

6984908 Siggerudhagan 97

51,6

55,2

250

13 768 Voll med skjerm langs E6

0424
0428
0432
0433

152/11
152/53
155/13
152/158

151691382 Boksrudvegen 48
151691404 Boksrudvegen 49
151700047 Blakkesrud Søndre
6986854 Siggerudhagan 95

65,6
63,1
57,4
60,9

56,9
59,4
59,5
57,8

116
183
338
201

13 716 Voll med skjerm langs E6
13 271 Voll med skjerm langs E6
13 786 Voll med skjerm langs E6

152/235

15273828 Boksrudvegen 47

63,6

56,2

150

13 768 Voll med skjerm langs E6

0442

155/13

151700039 Blakkesrud søndre

55,9

58,3

365

13 279 Voll med skjerm langs E6

0453
0457
0459

152/154
152/148
155/2
152/21

6985238 Siggerudhagan 89
6983898 Siggerudhagan 79
151700055 Blakkesrud
151659985 Nyberg

60,8
56,3
56,5
56,1

57,4
55
59,4
56,4

187
247
365
462

1)

13 770 Voll med skjerm langs E6

0436
0443

1)

13 809 Voll med skjerm langs E6
13 891 Voll med skjerm langs E6
13 503 Voll med skjerm langs E6
14 108 Voll langs E6

0476

158/47

151708447 Åkrå

64,3

69,2

39

14 715 Voll langs E6

1)

0482

158/17

151708374 Sletten

56,8

65,2

73

14 777 Skjerm og voll langs E6

1)

0484

158/32

151708331 Solstad

52,1

58,1

60

14 830 Skjerm og voll langs E6

1)

6976476 Dokken øvre

15259906 Rønningen

0485

161/31

151710042 Heimtun

55,3

61,3

108

14 797 Skjerm og voll langs E6

1)

0486

161/26

151708315 Grønnvold

54,4

59,6

133

14 818 Skjerm og voll langs E6

1)

0592

45/15

151682146 Åsheim,
Trondheimsvegen
151695485 Åsgård nordre

0487

159/22

15270071 Aassletta

53,8

59,2

124

14 841 Skjerm og voll langs E6

1)

0593

43/1

151695523 Tømte (sidebygning)

0488

159/5

151708323 Aassletta

53,8

59,2

124

14 841 Skjerm og voll langs E6

1)

0594

43/1

151695515 Tømte (hovedbygning)

0489

161/24

151708307 Grønnli

54,6

58,5

193

14 806 Skjerm og voll langs E6

0595

45/6

151695477 Åsheim

57,8

57,7

324

18 815

0494

161/23

151707939 Bakkeløkka

53,8

55,6

416

14 843 Skjerm og voll langs E6

0596

45/6

151695469 Åsheim

59,1

59

358

18 814

0516

160/6

54

55

382

16 016

0597

44/8,9

151695442 Askheim

57,6

58,2

357

18 901

6985556 Østby

41

i

Merk

1)

2)

1)
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Reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund i Eidsvoll kommune

Løpenr

Adresse

Fremti
dig
Dagens
situasj
situasjo
on
n,
2021
Høyeste
Høyest
LdenA på
e LdenA
fasade
på
fasade
58,9
59,4

Avstand
E6 [m]

Gnr/Bnr

Byggnr

0598

44/5

151695418 Askjum

443

18 886

0599

44/1

151695388 Askjum

57,1

58,9

664

18 885

0600

44/1

151695396 Askjum

57,1

58,9

664

0601

44/1

151720471 Askjum

57,1

58,9

0604

42/1

151695299 Julsrud

63

64,2

0605

42/1

151695302 Julsrud

63

0606

219/1

151696600 Berger

0607

219/1

0609

42/2

0610
0611

Tiltak
tatt
beregningen

med

i

Byggnr

0850

211/50

151663567 Sanderudlunden

330

21 871

0854

186/14

151664156 Strandheim

60,5

63,6

158

22 579

18 885

0855

186/59

151693717 Lønntun

55,8

57,4

321

22 698

664

18 885

0857

186/1

15266295 Dorr

58,8

60,3

259

22 698

143

19 169

0858

186/1

15269383 Dorr

58,8

60,3

259

22 698

64,2

143

19 169

0859

186/1

151664121 Dorr

58,8

60,3

259

22 698

56,2

57,2

418

19 358

151696597 Berger

57,6

58,5

425

19 422

151695183 Julsrud

61,5

58,8

420

19 502

42/2

151695191 Julsrud

61,5

58,8

420

19 502

42/2

151720234 Julsrud

61,5

58,8

420

19 502

0612

42/5

151695256 Julsrud

59,4

59,3

555

19 569

0613

42/5

151720277 Julsrud

59,4

59,3

555

19 569

0614

42/5

151720536 Julsrud

59,4

59,3

555

19 569

0619

220/3

15273666

57,2

58,0

785

19 963

2)

0620

220/3

15273674

55,4

56,0

796

20 001

2)

0621

220/3

63,2

61,4

827

19 999

0622

220/3

151694993 Bolig
–
Stensby
sykehus
151694934 Stensby sykehus

60

60,7

889

19 971

0628

219/26

151695140 Furumo

55,4

59,3

261

20 187

0629

219/25

151695132 Furumo

56,4

58,8

293

20 219

0630

109/33

151695116 Paulsberg

56,3

58,4

285

20 240

0633

219/8

151695086 Paulsmoen

52,1

55

409

20 324

0634

219/8

151695108 Paulsmoen

52,1

55

409

20 324

0636

220/20

151699154 Stensby skole

57,1

56,5

643

20 443

0638

209/37

151698557 Sandvoll kafe

60,2

59,3

727

20 460

0643

209/25

151699014 Grimsbo

56,6

56,3

525

20 566

0662

209/146

151698697 Sømoen

66

65,1

467

20 683

0665

209/8

151698654 Parallellvegen 45

56,6

56,4

514

20 682

0678

209/157

151698727

65,4

64,4

415

20 754

0729

211/156

151698808 Parallellvegen 71

55

55

341

20 973

0751

211/57

151664806 Parallellvegen 76b

54,2

55,2

327

21 092 Voll og skjerm mot Rv33

1)

0752

211/57

15278048 Parallellvegen 76a

54,2

55,2

327

21 092 Voll og skjerm mot Rv33

1)

0758

211/48

151664962 Sanderud 25

55

55,8

223

21 194 Voll mot Rv33

0773

211/24

151665063 Sanderud 33

60,8

59,3

160

21 355 Skjerm mot Fv501

0777

211/14

151665098

59,6

55,4

149

21 391 Skjerm mot Fv501

0778

211/97

151665071 Sanderud 35

57

56,1

178

21 376 Skjerm mot Fv501

0790

212/5

151665144 Fredheim

64,1

62,8

104

21 498

0794

212/33

58

58,2

96

21 722 Voll langs E6

1)

0797

212/13

151724183 Vaktstuen

54,6

55,8

135

21 784 Voll langs E6

1)

0805

212/22

151665276 Linde

58,3

59,8

52

1)

0824

211/103

151665233

56,8

58,3

224

21 756 Voll langs E6, skjerm mot
Rv 177
21 781

0825

212/1,2

64,8

65,9

90

22 140

0827

212/1,2

67,4

70,6

59

22 111

0830

212/6

61,7

62,7

108

22 184

0834

211/15

151663583 Sanderudlunden

54,8

55,8

309

21 800

0835

211/54

151663575 Sanderudlunden

57,3

58,7

273

21 841

0847

211/28

151663540 Sanderudlunden

54,5

55,9

347

21 807

151663745 Minne
15261501

Merk

Løpenr

Adresse

Avstand
E6 [m]

Gnr/Bnr

Haugtun

Profil

Fremti
dig
Dagens
situasj
situasjo
on
n,
2021
Høyeste
Høyest
LdenA på
e LdenA
fasade
på
fasade
56,7
57,8

Profil

Tiltak
tatt
beregningen

med

i

Merk

Tabell 6-4::Boliger innenfor reguleringsplanen som ikke har behov for lokale støytiltak (områdeskjerming, skjerming av uteplass
og/eller fasadetiltak). Det er tatt hensyn til støy fra nye veger og sekundærvegnett i vurderingen.
Fremti
dig
Dagens
situasj
situasjo
on
n,
2021
Avstand
Tiltak tatt med i
Løpenr
GnrBnr Byggnr
Adresse
Høyeste
Profil
Merk
Høyest E6 [m]
beregningen
LdenA
e
på
LdenA
fasade
på
fasade
0004
96/218
151605281 Fjellet (hytte)
48,9
50,2
147
3 792

42

0229

97/37

52

54,8

173

0253

105/2

151666418 Bråtenvegen 45

15264071 Baserud

56,2

53,2

191

9 009
9 547

0271

114/9

151648762 Østre Hurdalveg 142

58,9

54,2

353

10 418

0273

119/6

151648711 Østre Hurdalveg 147

62,6

51,9

361

10 519

0274

119/6

151648711 Østre Hurdalveg 147

63,5

53,0

350

10 531

0276

119/5

151648681 Østre Hurdalveg 149

58,7

54,1

325

10 607

0296

155/5

151650058

54

96

12 565

0475

158/40

151708390 Solbakken

52

53,1

86

14 738 Voll langs E6

0477

158/50

151708382 Skogstad

42,7

45

86

14 784

0496

161/21

151708145 Ås søndre / Nystun

48,5

52,2

571

15 718

0500

161/2

151716121 Ås søndre / Jørnstun

46,9

48,8

512

16 010

0724

211/21

151698840 Parallellvegen 69

53,8

54,4

359

20 941

0733

211/33

151698794 Parallellvegen 73

55,2

53,6

323

21 001

0737

211/156

151695558 Parallellvegen 75

52,7

52,5

303

21 025

0741

211/47

15259345 Parallellvegen 77

56,3

50,8

293

21 048

0753

211/115

51,6

53,3

378

21 072

0756

211/57

52,2

54,6

358

21 117

0761

211/96

151664474 Minne industriområde
20
15273208 Minne industriområde
2
151664784 Sanderud 2

51,4

52,8

304

21 171

0766

211/95

151664776 Sanderud 4

46,6

49,2

324

21 192

2)

Statens vegvesen

Teksthefte

Fredheim

250

Det er vurdert ulike løsninger for vegsystemet ved Fredheim. I alt er tre varianter av kryssutforming
vurdert:

I vurderingene er det ikke lagt inn langsgående støyskjermingstiltak for andre vegsystemer enn E6.
Støytiltak som allerede eksisterer er tatt med i beregningene. Støytiltak vil ha som mål å tilfredsstille
krav i støyretningslinjen T-1442. Vår vurdering er at dette er mulig å oppnå for alle alternativene med
skjermingstiltak og/eller lokale tiltak. Imidlertid vil alternativ C kun utløse krav om støyreduserende tiltak
for boliger langs E6, siden rv33 ikke endres.

200

Konsentrasjon (mikrogram/m3)

Alternativ B, flytting av krysset sørover, med en kort omlegging av rv33 gjennom eksisterende
industriområde
Alternativ C, beholde hovedtrekkene i dagens kryss, med endringer i lokalvegkryssingen over
E6
Alternativt E, flytting av krysset sørover til Setrevegen, med en lang omlegging av rv33

NOx maks timemiddel (8.Høyeste 2004)
PM10 maks døgnmiddel (7.Høyeste 2004)
NOx maks timemiddel (8.Høyeste 2025)
PM10 maks døgnmiddel (7.Høyeste 2025)
NOx grenseverdi
PM10 grenseverdi

150

100

50

6.2.2. Luftforurensing
Det er utført luftberegninger for søndre portalmunning, og vurderinger for hele strekningen. Detaljer
knyttet til metode er fyldig beskrevet i temarapport ”luftforurensning”.

0
0

20

40

60

80

100

120

Avstand fra veiskulder (m)

Dagens situasjon

Figur 6-1 Konsentrasjoner av NOx og PM10 som funksjon av avstand fra veiskulder

I den nordlige enden av tunnelen er det få boliger lokalisert i umiddelbar nærhet. Nærmeste bolig er
gården som ligger over tunnelløpet ca. 500 unna. Dette vurderes til å være så langt unna at utslipp fra
tunnelmunningene ikke skaper problemer for luftkvaliteten på gårdstunet. Utslipp fra den nordlige enden
av tunnelen vil derfor ikke vurderes i ytterligere detalj.

Konsentrasjoner i nærmiljøet
De benyttede meteorologiske data tilsier at forhold som skaper de høyeste NOx-konsentrasjonene kan
inntreffe relativt hyppig (minst 68 timer i året).

I den sørlige enden av tunnelen er det flere boliger nær tunnelmunningene. 10 eiendommer ligger
innenfor 200 m fra munningene til de to løpene. Boligene ligger hevet 10 - 25 meter over vegplanet.
Boligene er skjermet fra vegen og tunnelløp av skogbryn.

Det er gjennomført en spredningsberegning med programmet AERMOD for utslipp fra tunnelmunningen
med en utslippsrate og konsentrasjon. Det er benyttet meteorologiske data fra Gardermoen. Beregnet
maksimal timemidlet NOx-konsentrasjon i omgivelsene er vist i Figur 6 – 2.

Nærmeste bolig ligger ca. 35 m fra munningen til det nye tunnelløpet i en høyde ca. 15 meter over
vegplanet.

Lokal luftforurensingssituasjon i framtidig situasjon
Det er ikke kjent at det er andre viktige kilder til luftforurensning i området enn utslipp fra trafikken på
E6. For å etablere bakgrunnkonsentrasjon for området er det gjennomført beregninger med
programmet Vluft. Resultater tilsier at med dagens vei og trafikk oppstår det maksimale konsentrasjoner
som funksjon av avstand fra vegkanten som vist i Figur 6 - 1. Merk at bakgrunnskonsentrasjonene ikke
tar hensyn til utslipp fra Eidsvolltunnelen.
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For strekningen for øvrig er det ingen overskridelser i forhold til forurensningsforskriftens grenseverdi
(200 μg/m3), nasjonalt mål eller SFT’s luftkvalitetskriterium (100 μg/m3).
Vurdert i forhold til terskelverdier for maksimal timemidlet NO2-konsentrasjon og døgnmidlet PM10
konsentrasjoner i omgivelsene vil utslipp fra ny rv33, planalternativ B ikke gi overskridelser for boliger.

Avbøtende tiltak
Lokalisere soverom til fasade som er på baksiden i forhold til vegen.

6.2.3. Grunnforhold
Dagens situasjon
Beskrivelse av grunnforholdene langs traséen er gitt i kapittel 4.
Det er ikke registrert operative masseuttak i nærheten av E6. Det foreligger heller ingen kjente planer
for slike uttak.

Framtidig situasjon
I konsekvensutredning for strekningen Gardermoen-Moelv er elvesletta sør for Minnesund angitt som
en mulig framtidig ressurs. Det er anslått et totalt volum av sand- og grus på ca. 5 millioner m3, men
bebyggelse og dyrket mark begrenser mengden uttakbart materiale.
Figur 6-2 Maks. timemidlet NOx-konsentrasjon som følge av utslipp fra tunnelmunning

Konklusjon
Utbygging av E6 har ingen konsekvenser for anvendbarheten av løsmassene langs traseen.

Figuren viser at den nærmeste boligen utsettes for konsentrasjoner, som følge at utslipp fra
tunnelmunningen isolert sett, på opp mot 125 μg/m3. Summert med en bakgrunnskonsentrasjon i 2025
på 73 μg/m3, gir dette en maksimal timemidlet konsentrasjon på 198 μg/m3.

Anleggsfasen
Anleggsfases vurderes til å ikke ha noen konsekvenser for anvendbarheten av løsmasseforekomstene.

De to nærmeste boligene vil kunne få maksimale timemidlede NOx-konsentrasjoner som overskrider
150 μg/m3.

Eidsvolltunnelen
Berggrunnen langs tunneltraseen består i hovedsak av en grå, biotittførende kvartssplagioklasgneis
(båndgneis) med til dels store variasjoner i biotittinnhold. Under driving av eksisterende tunnelløp ble
det påtruffet til dels vannførende svakhetssoner.

Samtlige boliger innen for 25 μg/m3 – isolinjen vil kunne bli eksponert for maksimale timemidlede
konsentrasjoner som overstiger 100 μg/m3.

Det henvises for øvrig til kapittel 4.9.

Fredheim
Avbøtende tiltak

Det er gjort beregninger kun for alternativ B, da dette er antatt å være det alternativet som vil gi størst
konsekvenser sammenlignet med 0-alternativet. Dersom dette alternativet ikke overskrider
grenseverdiene vil heller ikke de to andre alternativene gjøre det.

Ved etablering av nytt tunnelløp må man være forberedt på stedvis omfattende stabiliserings- og
tettetiltak for å forhindre ras i tunnel og grunnvannsenking med drenering av brønner. Ved tettearbeider
må man også forberede tiltak for å forhindre forurensing av grunnvannsbrønner med injeksjonsmiddel.

Vurdert i forhold til terskelverdier for maksimal timemidlet NO2-konsentrasjon og døgnmidlet PM10
konsentrasjoner i omgivelsene vil utslipp fra ny rv33, planalternativ B ikke gi overskridelser for boliger.

Konklusjon
Vurdert i forhold til terskelverdier for maksimal timemidlet NOx-konsentrasjon i omgivelsene vil utslipp
fra E6 og Eidsvolltunnelens sydlige munning gir følgende overskridelser ved boliger omkring
munningen:
Ingen overskridelse av forurensningsforskriftens grenseverdi (200 μg/m3)
Overskridelse av nasjonalt mål ved de to nærmeste boligenhetene
Overskridelse av SFT’s luftkvalitetskriterium (100 μg/m3) ved 7 boligenheter
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6.3. Prissatte konsekvenser
6.3.3. Beregning av nytte
I tabellen under er resultatene fra EFFEKT- beregningene gjengitt (mill. kr 2006 nivå).

6.3.1. Generelt
Det ble i konsekvensutredningen fra 2004 bestemt at E6 skulle utvides til firefelts veg i eksisterende
trase. Foruten kryssløsning og omlegging av rv33 på Fredheim er det ingen varianter av løsning som er
vurdert opp mot hverandre. Presentasjonen av de ulike temaer som er beskrevet i håndbok 140 er
derfor tilpasset dette. Det gjelder spesielt forhold som er mest relevante for å finne forskjellen mellom
ulike alternativer.

Generelle data
E6 utvides i eksisterende trase og det er samme kjørelengder før/etter utbygging. Det er utført
kostnadsberegninger ved hjelp av ANSLAG - prosessen i prosjektet. Basert på dette og andre data fra
prosjektet er de prissatte konsekvenser beregnet av COWI AS ved hjelp av programmet EFFEKT
versjon 6.05.
Andre nøkkeltall er:
Analyseperioden i EFFEKT - beregningene er satt til 25 år regnet fra åpningsåret
Sammenlikningsåret er satt til 2011 som også er det planlagte åpningsåret for denne parsellen
Levetiden på prosjektet er satt til 40 år som gir en restlevetid på 15 år som brukes for å beregne
restverdien
Kalkulasjonsrenten er satt til 4,5 %
Prisnivået er satt til 2006

Tema
Trafikant- og transportnytte
Operatørnytte
Budsjettvirkning
Ulykker
Støy- og luftforurensing
Restverdi
Skatte kostnad
Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
Supplerende kriterier
Internrente
Første års forrentning

Tiltaket
842
0
- 1200
468
- 52
169
-240
- 13
- 0,01

5,9

Oversikten viser at prosjektets beregnede nytte tilsvarer dets kostnader. De store fordelene med
prosjektet er trafikkens nytte i forhold til raskere transport og reduserte ulykkeskostnader. Beregningene
viser at utbyggingen teoretisk vil redusere antall personskadeulykker med ca 12 ulykker med alvorlig
skadd og ca 12 ulykker med drepte, i bergningsperioden 2011 - 2035. Mye av dette skyldes at 4 felts
veger med fysisk midtdeler i stor grad hindrer alle møteulykker som er de ulykkene med størst
alvorlighetsgrad, samt at sideterrenget utformes på en slik måte at alvorlighetsgraden ved utforkjøringer
reduseres.

Trafikktall
Trafikkgrunnlag er hentet fra Tripsmodellen ”Hedmark syd”. Trafikkdataene er for år 2002 (ÅDT), og
korrigert med 2% årlig vekst til og med 2005. Deretter NTP-vekst for Akershus. Trafikkvariasjonskurve
M5 er benyttet. Det er forutsatt at 78% av reisene på strekningen er reiser som er lenger enn 100 km
(har betydning for tidskostnadene som legges til grunn for nytteberegningen). Det er ikke regnet med
bompenger og trafikkavvisning pga. bompenger. Trafikkberegningene viser at den nye E6 på
strekningen Dal – Boksrud trekker til seg ca 600 ÅDT (i 2011) fra det parallelle riks- og fylkesvegnettet.
Det er ikke gjort endringer av kryssplasseringer i Tømte - Minnesund-området da det antas at
kryssplasseringen til Fredheimkrysset (og stenging av Tømtekrysset) ikke påvirker trafikken i den grad
at det får betydning for nyttekostnadsresultatene.

6.3.4. Trafikale virkninger
I tillegg til en sikrere veg vil utbyggingen gi en mye mer stabil avvikling av trafikken. I dag preges
vegstrekningen av mye saktegående trafikk og kø i helger og utfartsperioder. Dette er situasjoner som
EFFEKT - programmet ikke fanger opp og denne nytten vil komme i tillegg til den beregnede.
Ny E6 med fire felt vil også føre til at man slipper å bruke lokalvegnettet ved vedlikehold, ulykker med
mer. I slike situasjoner vil man ved hjelp av skilting få toveis-trafikk forbi det aktuelle sted.

Feilkilder og usikkerhet
Beregningene klarer ikke å ”gjenskape” situasjoner der kø forsinker trafikken på en riktig måte. Dette
gjelder i dag fredager og søndager på ettermiddag/kveld med stor utfart/ hjemfart. Trafikkmodellen som
er benyttet er ikke mulig å bruke for disse rushperiodene. De benyttede beregningene gir derfor for
høye hastigheter på dagens E6 i disse periodene (ca 77 km/t i snitthastighet). Pga. dette blir
besparelsene i tidskostnadene, og dermed den totale trafikantnytten, for lav i disse periodene.

6.3.2. Budsjett og skattekostnad
I kostnadsoverslag utarbeidet etter en ANSLAG prosess er prosjektet beregnet til henholdsvis 800
milloner kroner for delparsell Dal – Boksrud og 650 millioner kroner for delparsell Boksrud – Minnesund
(2006 kr)
Skattekostnaden på 240 millioner er en kostnad som Finansdepartementet har bestemt skal beregnes
(20% per inn- og utbetalinger over offentlige kasser).
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Innsamling av data
6.4. Ikke-prissatte konsekvenser

Arbeidet med konsekvensanalysen er utført med bakgrunn i tidligere konsekvensutredning, befaring av
vegstrekningen og influensområdet, kartmateriale, flyfoto og bilder. Tema landskapsbilde ble utredet i
konsekvensutredningen for strekningen Gardermoen – Moelv på ett overordnet nivå.

6.4.1. Landskapsbilde / reiseopplevelser

Gjennom arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan har det vært utført flere befaringer og det er
arrangert seminarer med vekt på spesielle områder som Andelva og Minnesund.

Innledning
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse endres som
følge av vegtiltaket. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset omgivelsene og hvordan
landskapet oppleves sett fra vegen, reiseopplevelsen.

Kilder
Konsekvensutredning E6 Gardermoen – Moelv, hovedrapport og temahefter
Landskapsbilde og Kulturminner og kulturmiljøer, august 2002
Eidsvoll kommune, kommune planens arealdel

Definisjon
Landskapet kan defineres som et område som er formet under påvirkningen fra samspillet mellom
naturlige og menneskelige faktorer.

Influensområdet
Fordi tiltaket i hovedsak omfatter utvidelse av eksisterende veg, vil området som influeres av vegen
være tilsvarende det som influeres av dagens veg. I enkelte områder kan influensområdet forandres der
viktige randsoner forsvinner på grunn av tiltaket.

Begrepet landskapsbilde brukes i denne sammenheng om de visuelle omgivelsene.
Reiseopplevelsen kan defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. Reiseopplevelsen vil
vurderes for strekningen som helhet. Gode reiseopplevelser vil gi økt transportkvalitet.

Landskapet som omtales vil preges av veg, ettersom utvidelsen skal følge dagens veg så mye som
mulig. Vegbanen og de inngrepene vegen har medført vil i stor grad dominere opplevelsen både for
trafikanten og de som ferdes i området ellers.

Overordnede mål
Det er et overordnet politisk mål å sikre at det blir tatt hensyn til landskapet i all planlegging.
Offentlige dokumenter som underbygger argumentasjonen finnes i:

Metode, kriterier for arbeidet

Den europeiske landskapskonvensjonen 2
Stortingsmelding nr.23 2001-02 Bedre miljø i byer og tettsteder
Stortingsmelding nr.24 2003-04 Nasjonal transportplan (NTP) 2006-2015
Stortingsmelding nr.29 1996-97 Regional planlegging og arealpolitikk
NOU 2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold
Rikspolitiske retningslinjer (RPR)
Plan og bygningslovens formålsparagraf med veileder (1997)

Registreringskategorier
Elementer som registreres er:
Landform/terrengform
Landemerker og utsiktsakser eller punkter
Vegetasjon
Vann
Bebyggelse
Annen infrastruktur

Avgrensning mot andre fagtema
Fagtemaet landskapsbilde er definert med følgende avgrensninger:

Verdi
Verdivurdering av landskapet beskrives ut fra helheten (komposisjon), om landskapet er vanlig i
regionen (i forhold til NIJOS regionsinndeling) og viktige strukturerende elementer som er viktig for
landskapets karakter.

De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde, samt områdets visuelle kvaliteter, som eksempel vegetasjon som visuelt
element i landskapet.
Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under tema kulturmiljø.
Stedets sosiale liv og betydning for de som bor i eller er brukere av et område, er behandlet
under temaet nærmiljø og friluftsliv.
Vegetasjonens betydning i et økologisk perspektiv behandles under tema naturmiljø.

Omfang
Omfanget beskriver hvor store endringer tiltaket antas å medføre for landskapsbildet i de berørte
områdene. Tiltaket vil hovedsakelig innebære en utvidelse av dagens veglinje på strekningen.
Omfanget er en kombinasjon av inngrep, synlighet/fjernvirkninger og virkninger av foreslåtte avbøtende
tiltak.
Konsekvens
Konsekvens for landskapet vil være de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi og omfangsvurderingene. Her vil vi vurdere
konsekvens for landskapsbilde og reiseopplevelse hver for seg. Men den totale vurderingen av
konsekvens for alternativet vil omfatte både landskapsbilde og reiseopplevelse/transportkvalitet.

Usikkerhet
For landskapsbilde vil usikkerheten ha spesielt stor betydning i forhold til hvilken konsekvens den
endelige utformingen av tiltaket vil medføre.
Når konsekvensanalysen utføres foreligger det ikke tegninger for alle konstruksjoner. Vi vil basere våre
vurderinger på signaler som er gitt for estetisk utforming av konstruksjoner i Formingsveileder for E6
Gardermoen - Biri.
2

Den europeiske landskapskonvensjonen gir føringer for planlegging og forvaltning av landskap. Hovedmålet er å sikre representative
og sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet i landskapstyper i Europa. (Håndbok 140)
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Landskapsområder, L1-L4, på strekningen Dal - Boksrud
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Landskapsområder, L4 – L8, på strekningen Dal - Boksrud
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Statens vegvesen

Teksthefte

Overordnede karakteristiske trekk
Tiltaksområdet ligger innenfor landskapsregionen Leirjordsbygdene på Østlandet, region3. Terrenget
preges av marine avsetninger i lavt åslandskap. En stor del av avsetningene har vært ravinert, men er
de senere tiår planert og omformet til bølgende landskap. Jordbruksbebyggelsen ligger ofte forholdsvis
åpent i flatt lende. Regionen er kjennetegnet ved barskog med innslag av edelløvskog.

Verdi
Denne strekningen er forholdsvis monoton med lite variasjon i landskapsbildet. Landskapet er vanlig for
regionen.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Vurdering av delområdene
Området vurderes til å ha liten til middels verdi
Landskapsområde L1 Dal - Andelva
Landskapsområdet består i hovedsak av ensartede skogsområder, utmark med lite variasjon. Det er
enkelte lysninger i skogen og noe innslag av vann. Vegen ligger stort sett i vekselvis ensidig og tosidig
fjellskjæringer gjennom skogsområder og på lav fylling over myrområder.
Influensområdet er begrenset til vegkorridoren med noen utvidelser der vegen går over myrområder og
på fyllinger. Over Høgmåsan ligger vegen fint i terrenget med utsyn mot Kølatjern i vest.
Landskapsrommet er avgrenset av vegens fjellskjæringer og skogen som står tett inntil vegen på begge
sider. Det er lite synlig bebyggelse sett fra vegen i dag, men boligområdet på østsiden av Andelva,
Haugerudfeltet, er kun skjult av tett granskog og kan bli eksponert fra vegen ved uthogging av skogen.
Glimtet ut i landskapet ved Kølatjern og myrområdene omkring tjernet, gir en fin avveksling fra det tette
skogsbildet som stort sett preger resten av strekningen fram til Andelva.

Omfang
Ny veg vil stort sett følge dagens veg på strekningen, med ensidig utvidelse mot øst til og med
Statsrådskjæringa, deretter utvidelses mot vest fram til Andelva.
Vegbredden økes og vil dermed gi et større og mer åpent vegbilde. Det vil bli noe høyere fjellskjæringer
der vegen senkes.
Ved Statsrådskjæringa blir vegen sideforskjøvet og senket og det skal bygges en ny bru over
Statsrådskjæringa.
Det etableres to mindre støyvoller, med høyde 2 meter, ved Fjellet undergang, og en større støyvoll,
med høyde 5 meter og lengde 600 m sørøst for Andelva. Det skal anlegges driftsveger, parallelt med
vegen, på begge sider på deler av strekningen.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket vurderes til å ha lite negativt omfang.

Konsekvens
Utvidet E6 medfører noe høyere fjellskjæringer, som vil virke mer dominerende i landskapsbildet. Men
det vil også føre til et åpnere vegrom og gi muligheter for en spennende reiseopplevelse gjennom en
høy, dramatisk skjæring med en spenstig bru, som krysser over. Statsrådskjæringa kan dermed bli en
milepæl, en visuell punktopplevelse på reisen.
Der driftsvegene ikke kan trekkes vekk fra topp skjæring vil det måtte avskoges mer, skjæringene vil
virke mer fremtredende når kantvegetasjonen må fjernes.
Liten negativ konsekvens (-)

Anleggsfasen
Det skal ikke hogges ut i hele anleggsbeltets bredde. Det skal søkes å ta vare på mest mulig av
eksisterende vegetasjon mellom E6 og driftsveg, for å gi noe skjerming til viltgjerdet og gi et frodigere
landskapsbilde. Driftsveger skal benyttes som anleggsveger.
Dal - Andelva strekningen sett fra sør- vest og nordover

I området ved Kølatjern, på vestsiden av vegen, er det aktuelt å hogge ut ekstra og holde området
mellom tjernet og E6 åpent, slik at tjernet kan sees fra vegen. Vegetasjonsskjøtsel i dette området er et
tiltak for å bedre transportkvaliteten, gi økt reiseopplevelse.
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Massedeponi
Det skal etableres et massedeponi i bakkant av støyvollen på østsiden av E6 ved
hoppbakken/Haugerudfeltet. Dette massedeponiet vil kunne innordnes bra i landskapet ved at et søkk i
terrenget fylles opp og overgangen fra støyvollen til områdene omkring blir mer naturlig.

landskapet på nordsiden av Andelva, men det begynner å bli noe slitasje på markdekke og rasteplassutstyr. Det er småbåthavn med moloer ut i vannet sørøst for vegen.
Verdi
Andelva, ved utløpet av Hurdalsjøen, er et spesielt landskapsområde for regionen og har dermed større
verdi. Området har, på tross av dagens veg, mange kvaliteter. Vannspeilet gir et flott åpent område på
begge sider av vegen. Området som helhet med vann, furukledde knauser og små øyer gir et
opplevelsesrikt landskap både for den reisende og for de som bruker området ellers.

Avbøtende tiltak
Fjellskalken, som blir stående igjen mellom ny E6 og gammel vegsløyfe, skal tas ned. Området foreslås
brukt som massedeponi og terrengformes og beplantes slik at det fremstår som et blikkfang på reisen.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha middels til stor verdi.

Omfang
Ny veg vil følge dagens veg med utvidelse mot vest. Det bygges to nye bruer over Andelva, med lengde
170 meter. Deler av eksisterende fyllinger fjernes. Det etableres lave voller, langs vegen på fyllingene
for å dempe støyen i området.
Det skal bygges ny rasteplass for sørgående trafikk, mellom Andelva og Sundbyvegen. Eksisterende
underganger, på nord og sørsiden av Andelva rives og det etableres gangforbindelse under bruene.
Sundbyvegen vil krysse E6 noe lengre nord enn dagens veg, det bygges ny overgangsbru.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket vurderes til ha middels positivt omfang

Kølatjern sett fra nordøst

Landskapsområde L2 - Andelva
Beskrivelse
Landskapsområdet omfatter vannflatene ved kryssingen av Andelva, og tilslutningsområdene på begge
sider. Influensområdet dekker utsynet fra vegen mot øst og vest, og omfatter rasteplassene og
båthavna.
Dagens veg er ført over Andelva med ei kort bru, lengde ca 50 meter, med lange tilløpsfyllinger på begge sider. Fyllingene på begge sider av brua danner fysiske og visuelle barrierer i landskapsbildet. Fyllingene er lite tilpasset den naturlige strandlinja og virker derfor dominerende, sett fra vannivå, spesielt
når Andelva er tappet ned, med lav vannstand om våren. Vannet er omkranset av skrinn furuvegetasjon
i nord og mer frodig blandingsskog og sivområder i sørvest. Dagens rasteplasser ligger fint tilpasset i
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Sandstrand ved nye rasteplassområdet, sør

Utsikt fra området for utvidelse av rasteplass nord

Anleggsfasen
Verdifulle trær og randsonevegetasjon, som skal bevares i området for den nye rasteplassen bør måles
inn i byggeplanfasen og sikres i anleggsfasen. Detaljeringen av rasteplassen må justeres etter at
innmålingene er gjennomført slik at verdifulle trær og tregrupper kan tas vare på. Håndtering av masser,
transport og deponering må vurderes spesielt. Sikring av markdekke kan også være aktuelt.
Strandsonen skal bevares som den er i størst mulig grad. Eventuelle tiltak i strandsonen må avklares i
byggeplanfasen, og nødvendig sikring iverksettes før anleggsdrift igangsettes.
Sedimentasjonsbasseng
Detaljering og opparbeiding av sedimentasjonsbasseng og tilførselsveg må gjøres i nært samarbeid
med landskapsarkitekt. Det er viktig at vegetasjon i området rundt bassengene tas vare på slik at
bassenget kan skjermes. Alternativt må bassenget utformes slik at det fremstår som et naturlig tjern i
skogen.

Andelva sett fra vest

Konsekvens
Utvidelse av vegen medfører at det etableres to lengre bruer med betydelig kortere tilløpsfyllinger enn
dagens veg. Tilløpsfyllingene arronderes og gis en utforming som tilpasses dagens strandlinjer så langt
som mulig. Dette gir en positiv landskapsmessig konsekvens. Utvidelsen mot vest medfører at
rasteplassen nordvest for vegen må stenges og området tilbakeføres til skogsområde. Etableringen av
en ny rasteplass sørvest for Andelva medfører noe endret landskapsbilde ved at noe skog må hogges
og terreng justeres for fremføring av internt vegsystem. Men med mål om ta vare på verdifulle trær og
skånsom framføring av veger kan områdets skogspreg og strandsone tas vare på.

Avbøtende tiltak
Utforming av tilløpsfyllinger som naturlige terrengformasjoner med oppbygd strandlinje er et avbøtende
tiltak, for at brua med tilløpsfyllinger over Andelva, skal tilpasses landskapet og bli en del av helheten.
Nødvendige anleggsveger må legges skånsomt i terrenget og reetableres etter anleggsslutt.
Rasteplassen på nordvestsiden av E6 ved Andelva skal tilbakeføres til naturområde. Det er aktuelt med
noe påføring av masser for å få en naturlig overgang til eksisterende terreng der det er fjellskjæringer i
dag. Tilbakeføring av området må detaljeres nærmere i byggeplanfasen i forbindelse med detaljering av
sedimentasjonsbasseng rett sør for området.

Middels positiv konsekvens (+ +)
Landskapsområde L3 Andelva - Ormlia
Landskapsområdet er definert av Andelva i sør, Staviåsen i vest og vegkorridoren i overgangen mellom
skogsområdene og kulturlandskapet ved Baserud, Møllerud og Vestbråten i øst og Ormliakrysset med
fv508. Vegkorridoren går gjennom skogsområder i vekselvis ensidig og tosidig fjellskjæringer. Det er
ingen synlig bebyggelse på strekningen, men en del gårdsbruk på østsiden av vegen ned mot Andelva.
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E6. Fylkesveg 508 legges på nordsiden av dagens trase fra Ormliakrysset og østover til Ormliabakken
der den kobler seg på eksisterende veg.

Sett fra Andelva, nordover mot Ormlia

Verdi
Det er en forholdsvis ensartet strekning, dominert av barskogområder. Det er lite utsyn mot
jordbrukslandskapet i øst på grunn av skjermende terreng og skog. Det er fint utsyn mot Staviåsen i
vest. Vegen ligger godt i terrenget, men noen skjæringer i nedkant av Staviåsen. Kryssområdet på
Ormlia markerer knutepunktet med lokalvegen til Eidsvoll verk, fv508. Dette er lite lesbart i opplevelsen
av området i dag. Det fremstår komplekst og noe uryddig landskapsmessig med all infrastruktur, skilting
og fargebruk som bensinstasjonsanleggene fører med seg.

Ormlia/Nebbenes området sett fra sør-vest

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Tiltaket vurderes til å ha lite negativt omfang

Området vurderes til å ha liten til middels verdi.
Konsekvens
Tiltaket vil medføre at vegkorridoren blir bredere, med nye fjellskjæringer, og enkelte støyvoller. Tiltaket
kan oppfattes som en mer markert linje i landskapsbildet mot vest, enn det fremstår med dagens
situasjon. Men tiltaket vil ikke medføre store endringer for landskapsbildet i forhold til dagens situasjon.
Landskapsbildet for Ormliakrysset vil forbedres ved bedre landskapstilpassning og beplantningstiltak.
Omleggingen av fv508 vil medføre inngrep i skogsområdene nord for dagens veg. Vegen ligger lett i
terrenget på nordsiden av bebyggelsen og vil medføre lite negative konsekvenser landskapsmessig.

Omfang
Dagens E6 foreslås i sin helhet beholdt som nordgående felter. Utvidelsen av E6 med to nye felter vil
skje mot vest. Undergangen ved Sunnavegen oppjusteres og det etableres korte støyvoller og skjerm
over undergangen. Det etableres ei ny overgangsbru ved Fjell-leet, dette er en viktig turveg og
driftsveg. Det vil bli etablert to støyvoller på, en på ca 90 m og en på ca 550 m, med høyde 2,5 mot øst.
Det etableres nye driftsveger, som erstatning for dagens, på vestsiden av vegen. I kryssområdet ved
Ormlia vil terrenget formes slik at krysset får en bedre forankring i landskapet. Det bygges ny bru over

Liten negativ konsekvens (-)
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Anleggsfasen
Det må tas spesielt hensyn til terreng og vegetasjon ved anleggsarbeider i forbindelse med utvidelsen
av vegen mot vest ved rasteplassen, og eventuell etablering av sedimentasjonsbasseng.
Sedimentasjonsbasseng
Detaljering og opparbeiding av sedimentasjonsbasseng må gjøres i nært samarbeid med
landskapsarkitekt. Det er viktig at vegetasjon i området rundt bassengene tas vare på slik at bassenget
kan skjermes. Bassengene bør utformes slik at de fremstår som naturlige tjern i skogen.
Avbøtende tiltak
Tilbakeføring av vegarealer til naturområder ved rasteplass på vestsiden av E6 ved Andelva, er med å
forankre vegutvidelsen bedre til terrenget omkring. Vegetasjonsetablering i forbindelse med støytiltak
langs nye fv508 vil være med å gi en helhetlig utforming av området på østsiden av Ormlia.

Verdi
Dette er en sammensatt strekning med en god veksling mellom skogbevokste myrområder,
skogsområder, dyrka mark og beiteområder. Netsjøen ligger på vestsiden av vegen ved Kappåsen, og
kan skimtes fra vegen.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes å ha middels verdi

Landskapsområde L4 Ormlia – Boksrud - Eidsvolltunnelen
Landskapsområdet er langstrakt og sammensatt av flere mindre landskapsområder. Det er tre
kulturlandskapsområder, Holm-Kappåsen, Blakkesrud og Boksrud, som ligger på tvers av vegen i øst vest retning. Disse kulturlandskapsområdene er avgrenset av skogsområder ved Klaseiemåsan,
Kappåsen og Brennsmorkhagan. Boksrudkrysset ligger som en lysning i skogen, nord for Boksrud.

Boksrudkrysset sett fra sør- fra vest

Omfang
Vegutvidelsen skjer mot vest. Det bygges ny myrbru over Klaseiemåsan. I området ved Netsjøen skal
det bygges en strekning med ny driftsveg og undergang skal forlenges. Dette medfører
terrengendringer på vestsiden av vegen. Det opparbeides ny driftsveg fra Netsjøen undergang til ny
Blakkesrud bru. Søndre del av vegen følger terrenget og er lagt unna vegen, mens andre del er lagt
parallelt med vegen og medfører uthogging og større terrengendring langs vegen.
Området fra Nebbenes/Ormlia og nordover
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Det etableres en viltovergang ved Brensmorkhagan, her skal det etableres vegetasjon på brua. Ved
Boksrudkrysset vil den vestre avkjøringsrampa legges lengre inn i terrenget. Skjæringene på begge
sider av Kvedalsvegen vil bli utvidet som følge av vegutvidelse fram mot tunnelen.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Det er foreslått oppbygging av støyvoll med høyde 5 m kombinert med støyskjerm, på østsiden av
vegen sør for Boksrudkrysset.

Området vurderes til å ha middels verdi.

Det skal også bygges opp en støyvoll med høyde 5 m på østsiden av vegen ved Bygdetunet. Det skal
sprenges ut for vegutvidelse og nytt tunnelpåhugg på vestsiden av dagens veg. Dette medfører
støytiltak i form av skjermer og voller på vestsiden av vegen.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket vurderes å ha lite negativt omfang

Konsekvens
Etableringen av to nye felt medfører utvidelse av fyllinger og skjæringer på strekningen, dette har
ubetydelig konsekvens for landskapsbildet. Etableringen av en støyvoll / støyskjerm på tvers av
kulturlandskapet ved Boksrud har negativ konsekvens for landskapsbildet. Den vil begrense utsynet
mot øst, og vil bli en markant, unaturlig rygg i landskapet. Støyvoller og skjermer i området ved
tunnelpåhugget kan virke negativt inn på opplevelsen av portalområdet.
Liten negativ konsekvens (-)

Anleggsfasen
Ved opparbeidelsen av driftsvegen på vestsiden av vegen ved Netsjøen er det viktig å ta vare på så
mye vegetasjon som mulig og flytte vegetasjonstorver til området mellom E6 og driftsveg der det er for
trangt til å ta vare på noe. Det bør også søkes å ta vare vegetasjon, eller legge til rette for
vegetasjonsetablering langs med viltgjerdet mellom E6 og driftsveg, for å unngå at viltgjerdet og ny
driftsveg er eksponert på hele strekningen.
Avbøtende tiltak
Annen utforming av støyvoll ved Boksrud øst kan gi et noe bedre landskapsbilde. Alternativ til voll kan
vurderes, for eksempel en kombinasjon av glasskjerm, voll og vegetasjon.
Området nord for Eidsvolltunnelen mot Tømte

Landskapsområde L5 Eidsvolltunnelen - Tømte
Landskapsområdet fra Eidsvoll tunnelen til Tømte er avgrenset av åsen i vest og skogvokste flater mot
gamle Trondheimsvegen i øst. Det er et fint beitelandskap på vestsiden av vegen rett sør for Tømte. På
østsiden av vegen går dyrka mark inntil vegen på flere steder. Det er variert landskap på strekningen

Omfang
Vegutvidelsen skjer på østsiden av vegen. Det er tre felt på store deler av strekningen i dag, slik at
utvidelsen ikke vil medføre store landskapsinngrep. Det vil bli noe fylling på østsiden av vegen rett nord
for tunnelen. Det skal sprenges ut for et nytt tunnelpåhugg.

Verdi
Det vekslende kulturlandskapet på strekningen er variert og harmonisk med innslag av åpen beitemark
og edellauvskog, ved Åsgård nordgarn. Dette er et sjeldent syn langs vegen.

Det kan være aktuelt med etablering av massedeponi i dette området, på østsiden av vegen. Det er lagt
opp til en støyvoll ved Fjellhamar på østsiden av vegen. Oppsalenga bru fjernes og erstattes av
undergang ved Fjellhamar. Kryssområdet ved Tømte vil endres. Det skal kun være overgangsbru.

Fjellskjæringa på vestsiden av vegen er også med å sette sitt preg på denne strekningen. Den er
resultat av et stort landskapsinngrep i forbindelse md forrige vegutbygging av E6. Med sin presise
utforming er den et viktig landskapselement på strekningen.
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Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Teksthefte

Lite
Middels
positivt positivt

Omfang
Det er tre felt på strekningen i dag, slik at vegutvidelsen ikke vil medføre store endringer. Brua over
Julsrudravina vil utvides sentrisk.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Tiltaket vurderes å ha lite negativt omfang.

0=Intet

Konsekvens
Tiltaket medfører ingen større negative konsekvenser i forbindelse med vegutvidelsen.
Men
opparbeidelsen av en støyvoll i kulturlandskapet på østsiden av vegen vil forringe kvaliteten av
området. Det er helheten med det åpne landskapet på begge sider av vegen som gir muligheten for den
gode landskapsopplevelsen. Nedbygging av kryssområdet på Tømte medfører at deler av kryssområdet
kan tilbakeføres til jordbruk og naturområder.
Liten negativ konsekvens (-)

Anleggsfasen
Eksisterende vegetasjon i områdene rundt de vegarealene som skal tilbakeføres til naturområder skal
søkes tatt vare på.
Avbøtende tiltak
Det bør vurderes andre støytiltak i avstand fra vegen. Det er viktig å ivareta opplevelsen av
kulturlandskapet tilnærmet slik det er i dag. Ved fjerning av overgangsbrua skal arealene retableres til
naturområder/beitemark. Det samme gjelder arealene ved Tømtekrysset som kan tilbakeføres til
naturområder/dyrka mark.
Landskapsområde L6 Tømte - Julsrud
Landskapsområdet er variert med en dramatisk overgang fra store jordbruksområder på sør og
nordsiden av ravinene ved Tømte og Julsrud. Ravinene danner markerte drag i landskapet, spesielt
Julsrudravina med Julsrudåa i bunnen av dalen ca 40 m under brua for E6. Øvre deler av ravinedalen
ved Tømte er stort sett gjenfylt ved forrige utbygging av E6. Julsrudravina har betydelige
landskapsinngrep, rett under brua, utført i forbindelse med forrige E6 utbygging. Ellers er ravinedalen
inntakt, utenfor E6-traseen. Den krysses med høy bru, slik at opplevelsen av ravinelandskapet kan
nytes på bakkeplan, men ravinelandskapet er lite fremtredene når en ferdes på vegen. Det er tett
betongrekkverk på brua. Dette hindrer delvis muligheten for utsyn over ravinedalen.

Tiltaket er vurdert til å ha Intet omfang til lite negativt omfang

Konsekvens
Tiltaket medfører ingen større negative konsekvenser i forbindelse med vegutvidelsen.
Men
vegbredden økes noe slik at opplevelsen av tiltaket kan virke mer dominerende i landskapsbildet. Hvis
det blir satt opp transparent rekkverk over brua vil det være med å dempe det bastante utrykket av
denne konstruksjonen i landskapsbildet.
Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0 / -)
Anleggsfasen
Det må sees spesielt på bevaring av terreng og vegetasjon i ravineområdene ved utvidelsen av brua.
Avbøtende tiltak
Bruk av transparent rekkverk på Julsrudbrua, vil gi muligheter for en mye bedre reiseopplevelse.

Landskapsområde L7 Julsrud - Minnesund
Landskapsområdet består av store åpne jordbruksarealer avgrenset av Julsrudravina i sør og Mjøsa i
nord. Området deles opp noe av skogsteiger ved vektstasjonen og ved Fredheim.

Verdi
Området omfatter en markert ravine og spesielt for regionen. Det er et område med høy
landskapsmessig verdi.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha middels til stor verdi.
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Omfang
Vegutvidelsen blir liten, fra 3-til 4 felt, men tiltaket vil medføre opparbeidelse av nytt kryssområde
mellom vektstasjonen og Fredheim. Fredheimkrysset skal bygges ned og tilpasses lokalvegsystemet.
Det bygges ei ny overgangsbru rett sør for dagens bru. Det etableres nytt kryss rett nord for
vektstasjonen.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket vurderes til å ha lite negativt omfang.

Konsekvens
Nytt kryssområde trekkes lengre sørover. Dette er positivt for opplevelsen av landskapet i overgangen
mellom det flate jordbrukslandskapet og hellinga ned mot Minne og Mjøsa.
Det bygges ny bru for lokalvegen over E6, rett sør for dagens. Landskapsmessig sett hadde det vært
bedre om denne kryssingen kunne vært samlokalisert med selve kryssområdet. Vegutvidelsen
medfører inngrep i vollen mellom E6 og vektstasjonen. Det samme gjelder arealene inn mot
lokalrastevegplassen på østsiden av E6 ved Minne gård.
Liten negativ konsekvens (-)

Anleggsfasen
Eksisterende vegetasjon ved Setrevegen overgangsbru søkes tatt vare på ved etablering av ny bru.
Vegetasjon langs E6 søkes tatt vare på i området fra vektstasjonen og nordover til ny overgangsbru ved
Fredheim.

Fredheimområdet og Minnesund sett fra sør

Avbøtende tiltak
Terrengjusteringer og beplantning i forbindelse med inngrep ved vektstasjonen og den lokale
rasteplassen med ”primstaven”.

Verdi
Dagens kryssløsning ved Fredheim er med å dele dette landskapsområdet i to markerte områder. Det
flate jordbruksområdet mellom Setrevegen og vektstasjonen, med utsikt til jordbruksområdene omkring.
Og det slakt hellende jordbrukslandskapet, med utsyn over Minnesund og Mjøsa, fra Fredheim til
Minne. Det er et unikt utsyn over Mjøsa og sundområdet for de som kommer sørfra.

Landskapsområde L8 Fredheim
Fredheimområdet er et godt etablert bolig og næringsområde beliggende I hovedsak på vestsiden av
Trondheimsvegen, noe skjermet fra E6. Terrenget er forholdsvis flatt med lite utsyn fra selve
bebyggelsen. Det god utsikt mot Mjøsa, fra brinken langs rv33.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha middels til stor verdi.
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bedre om denne kryssingen kunne vært samlokalisert med selve kryssområdet. Det bygges ny trase
for rv33, mellom E6 og gamle Trondheimsveg. Videre opparbeides ny trasé gjennom bebyggelsen på
vestsiden av gamle Trondheimsveg. Ny trase for rv33 tilknyttes dagens veg rett vest for bebyggelsen.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt.

Konsekvens
Nytt kryssområdet trekkes lengre sørover. Dette er positivt for opplevelsen av landskapet i overgangen
mellom det flate jordbrukslandskapet og hellinga ned mot Minne og Mjøsa. Ny trase for rv33 gjennom
bebyggelsen på Fredheim vil gi inngrep i landskapsbildet lokalt for industriområdet og for enkeltboliger
tett på traseen.
Liten negativ konsekvens (-)

Avbøtende tiltak
Rv33 gjennom bebyggelsen på Fredheim kan gis en bedre forankring i landskapet / bebyggelsen ved
terrengutforming og beplantningstiltak.
Alternativ C
Dagens Fredheimkryss med kobling til rv 33. Fredheim området vest for E6, sett fra nord I bakgrunnen
sees Mistberget.

Verdi for alle 3 alternativene
Fredheim består av en litt brokete miks av bolig og industri. Området fremstår som frodig. Det er bra
med vegetasjon innad i området og småskogholdt i ytterkanten. Bebyggelsen ligger konsentrert på
vestsiden av E6 og Trondheimsvegen, avgrenset av rv33 mot nord og kulturlandskapet i vest. Det er
ingen spesielle landskapsverdier i området. Det er utsikt mot Minnesundet for boligene langs rv33.

Omfang
Tiltaket vil medføre opparbeidelse av nytt kryssområde rett sør for dagens kryss. Dagens Fredheim
kryss skal fjernes. Det bygges ny bru for lokalvegen over E6.
Det bygges ny trase for rv33, mellom E6 og gamle Trondheimsvei, gjennom bensinstasjonsområdet på
Fredheim.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt til intet.

Området vurderes til å ha middels til liten verdi.

Konsekvens
Landskapsbildet vil endres noe i området langs dagens E6. Det vil opparbeides markerte terrengformer
i det flate skogs/jordbruksområdet for å etablere ramper til det nye krysset. Men krysset flyttes kun et
par hundre meter lengre sør og gir ikke et begrenset landskapsinngrep der det allerede er inngrep i dag.

Alternativ B
Omfang
Tiltaket vil medføre opparbeidelse av nytt kryssområde rett nord for vektstasjonen. Fredheim krysset
skal bygges ned og tilpasses lokalvegsystemet. Det bygges ei ny overgangsbru rett sør for dagens bru.
Det bygges ny bru for lokalvegen over E6, rett sør for dagens. Landskapsmessig sett hadde det vært
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Avbøtende tiltak
Krysset vil med god terrengarrondering og beplantingstiltak kunne fremstå som et helhetlig
kryssområde.

Reiseopplevelse / Transportkvalitet på strekningen Dal - Minnesund
Reiseopplevelsen kan defineres som den reisendes opplevelse sett fra vegen. Reiseopplevelsen
vurderes for strekningen som helhet.
Viktige faktorer som er med på å gi variasjon i reiseopplevelsen er årstidsvariasjoner, med farger og
strukturer på vegetasjon og kulturlandskap. Og de variasjoner og kontraster som lyset gir gjennom
døgnet og året. Is og snø kan danne skulpturer på trær og fjellskjæringer, eller gi rolige hvite flater med
kontrast til skog og veg.

Alternativ E
Omfang
Tiltaket vil medføre opparbeidelse av nytt kryssområde, der Setrevegen krysser E6 i dag, mellom
Tømtekrysset og Fredheimkrysset. Det bygges ny bru for lokalvegtrafikk på Fredheim. Det bygges ny
trase for rv33 parallelt med der Setrevegen går i dag. Det blir rundkjøring der Ny rv33 krysser
Trondheimsvegen. Ny trase for rv33 går videre vestover i bakkant av bebyggelsen på Fredheim og
videre over dyrka mark fram til Tansum søndre.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes til å ha lite til middels negativt omfang.
Her sees fjellskjæringa i vinterprakt og i sommersituasjon

Konsekvens
Landskapsbildet vil endres ved at det etableres et nytt kryss i området der Setrevegen krysser i bru i
dag. Et nytt kryss med tilhørende rundkjøringer og ramper krever ytterligere oppfylling og vil dermed bli
mer dominerende i dette flate jordbrukslandskapet. Ny trase for rv33 vil gi liten endring i forhold til
dagens Setreveg. Ny rv33 vest for Trondheimsvegen vil derimot bryte mer med landskapsbildet, da den
ikke følger naturlige drag i landskapet.

Dagens situasjon og muligheter for god reiseopplevelse
Det er flere slående synsopplevelser på strekningen, men områdene mellom høydepunktene kan gli
over i hverandre og ha lite å fortelle.

Lite til middels negativ konsekvens (- / - -)

Med tanke på den historiske tyngden i landskapet rundt Eidsvollsbygningen, er det lite som forteller om
dette. Åpne landskapsdrag, utsyn og innslag av vann er gode eksempler på viktige elementer,
påstrekningen som er med å gi muligheter for gode landskapsopplevelser.

Avbøtende tiltak
Rv33 gjennom jordbruksområdene sør for Fredheimbebyggelsen vil kreve arrondering
jordbruksarealer og etablering av nye randsoner, for å få til en god forankring i landskapet.

Ny situasjon og muligheter for god reiseopplevelse
Det er to hovedmilepæler i planområdet, kryssingen av Andelva med åpent, fint utsyn over Hurdalsjøen
og kryssingen av Minnesund der kulturlandskapet åpner seg mot Mjøsa. Begge disse opplevelsene
handler om utsyn til landskapet rundt vegkorridoren.

av

Det er flere gode referansepunkter på strekningen som blir ivaretatt og kan videreutvikles.

Andelva, sett fra øst mot vest.
Dagens rasteplasser til høyre i bildet.
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Referansepunkt på strekningen
Dal - Andelva (L1)
Vegen ligger i et forholdsvis lukket skoglandskap. Det er et åpent område ved Høgmåsan med
muligheter for å få et glimt av Kølatjern på vestsiden av vegen.
Andelva (L2)
Åpent vann med fine utsiktsmuligheter i begge retninger. Andelva er et referansepunkt på
strekningen. Den er fint omrammet av furuskog på bergnabber i nord og mer vekslende skog og
sivområder i sør. Nye bruer over Andelva og rasteplassene på begge sider vil forsterke Andelva
som referansepunkt.
Andelva - Ormlia (L3)
Lukket skogsstrekning med lite variasjon, men god utsikt til Staviåsen i vest. Ormliakrysset er et
referansepunkt på strekningen. Nytt kryss og ny overgangsbru kan være med å gjøre dette
området mer attraktivt enn det fremstår per i dag. Her er det også et mål å vise veg til Eidsvoll
Verk og Eidsvollbygningen.

Reiseopplevelse/Transportkvalitet for Fredheim
Alternativ B
For alt B vil de som ferdes langs E6 på veg nord og vestover miste muligheten for utsyn over
Minnesund og Mjøsa.
Alternativ C
For alt C vil reiseopplevelsen bli omtrent som i dag, med muligheter for utsyn mot Minne og Mjøsa i
nord.
Alternativ E
For alternativ E vil reiseopplevelsen betydelig endret i forhold til dagens situasjon. De reisende mister
kontakten til Minnesund og Mjøsa i nord. Men de får en annen opplevelse med å ferdes gjennom det
åpne kulturlandskapet og de vide utsyn dette kan gi.

Ormlia – Eidsvolltunnelen (L4)
Vegen ligger i et halvåpent jordbrukslandskap med fin veksling mellom skog og dyrka
mark/beite. Boksrudkrysset med sin form og vegetasjon er med å fremheve kryssområdet som
et referansepunkt på strekningen. Det er også et viktig kryss med avkjøring til Eidsvoll.
Eidsvolltunnelen er et referansepunkt, pga at det er eneste tunnel på strekningen. Den er
ganske anonym, men portalområdene vil søkes utformet slik at de gir en positiv opplevelse på
veg ut og inn av tunnelen.
Eidsvolltunnelen - Tømte (L5)
Åpent kulturlandskap med veksling mellom dyrka mark og beite med innslag av skog.
Fjellskjæringa nord for tunnelen er et markant landskapsinngrep fra forrige utbygging av E6. Den
fremstår som et referansepunkt på strekningen. Ved effektbelysning kan den få ny karakter.
Beitelandskapet på vestsiden av vegen sør for Tømte er sjeldent å se på strekningen som
helhet. Det gir et rolig og harmonisk landskapsbilde før overgangen til Julsrudravina og
Minnesundområdet.
Tømte - Julsrud (L6)
Vegen går gjennom dyrka mark og over raviner. Landskapet virker forholdsvis rolig, men det er
et dramatisk skifte i landskapet der vegen krysser høyt over Julsrudravina. Det er et mål å
bruke gjennomsiktig rekkverk over brua slik at det blir muligheter for bedre utsikt til ravinedalen.
Julsrud - Minnesund (L7)
Fra Julsrudbrua til Minnesund er det flatt jordbrukslandskap med noe innslag av skog ved
Fredheimkrysset. Utsynet over Minnesundet, der Mjøsa møter Vorma, sees først når terrenget
heller nedover, mot Minne gård, etter Fredheimkrysset.

Det er muligheter for å skape flere nye milepæler. Vegens elementer representert ved byggverk som
overgangsbruer, kryss og rasteplasser kan bli referansepunkter på strekningen. Vi har også sett på bruk
av vegetasjon for å skape variasjon og referansepunkter på strekningen. Bruk av kunst og belysning er
andre elementer som vil vurderes i det videre arbeidet.
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Samlet konsekvens for hele strekningen Dal -Minnesund
Tiltaket vil berøre sju landskapsområder. For fem av landskapsområdene er konsekvensen satt til liten
negativ. Det er ingen større konflikter i disse områdene. Tiltaket følger stort sett dagens veg på hele
strekningen. Generelt vil tiltaket gi et større landskapsinngrep enn dagens veg, med bredere
vegkorridor. Dette medfører også at fjellskjæringer på flere strekninger blir noe høyere og mer
dominerende i landskapsbildet. For landskapsområde Andelva er konsekvensen satt til middels positiv.
Hovedgrunnene til dette er at dagens bru med lange tilløpsfyllinger skal erstattes med to lengre bruer
med bedre tilpassede tilløpsfyllinger, som vil gi bedring av landskapsbildet i dette området.
På strekningen fra Eidsvolltunnelen til Minnesund, er det i dag tre felt, slik at utvidelsen blir mindre
omfattende. Konsekvensen er satt til liten negativ til ubetydelig for et område.
Samlet konsekvens liten negativ (-)
Tabell 6-5: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet landskap/reiseopplevelse for hele strekningen, samt for delområdene.

Området

Tiltaket
++
0/0/+
-

L1 Dal-Andelva
L2 Andelva
L3 Andelva-Ormlia
L4 Ormlia - Boksrud
L5 Eidsvolltunnelen – Tømte
L6 Tømte – Julsrud
L7 Julsrud - Minnesund
Reiseopplevelse
Samlet vurdering

Samlet konsekvens for Fredheim L8
Samlet konsekvens for L8 for alle alternativene er liten negativ ( - )
Tabell 6-6: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet landskap/reiseopplevelse for Fredheim

Området
Område L8 Fredheim landskap
Reiseopplevelse
Samlet vurdering
Rangering

Milepæler på reisen mellom Dal og Minnesund
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Alternativ B
2

Alternativ C
0
1

Alternativ E
-/-+
3
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aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet nærmiljø og friluftsliv definert følgende avgrensinger:

6.4.2. Nærmiljø og friluftsliv
Innledning

Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er brukere av
et område skal vurderes under temaet nærmiljø og friluftsliv. Områdenes visuelle kvaliteter
behandles under tema landskapsbilde.
Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere skal vurderes under
nærmiljø og friluftsliv. Dette kan for eksempel være viktige møteplasser, kulturminner/miljøer
eller naturelementer.

Nærmiljø er vurdert til å være godt nok utredet i den overordnede konsekvensutredningen for
strekningen Gardermoen – Moelv, med unntak i forhold til støy og utslipp fra tunnelmunninger.
Konsekvenser knyttet til friluft er ikke tilstrekkelig utredet i den overordnede konsekvensutredningen.
Definisjon
Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø.
Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og
naturopplevelse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet
og i omkringliggende naturområder.

Konsekvenser av støy og luftforurensing berører flere tema. Følgene begrensninger er gjort i forhold til
nærmiljø og friluftsliv:
De visuelle virkningene av et støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens omgivelser
vurderes under landskapsbilde. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av
støy, støytiltak, luftforurensning og lokalklimatiske endringer, omtales under nærmiljø og
Soppsanking,
bærplukking, jakt og fiske som fritidsaktiviteter behandles under temaet nærmiljø
friluftsliv.
og friluftsliv, mens bær, fisk og vilt som en matressurs behandles under temaet naturressurser,
og bestandene av planter og dyr under naturmiljø.
Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget, og er derfor ikke
med i vurderingen av nærmiljøet. Betydningen av at boliger blir borte for det gjenværende
nærmiljøet skal imidlertid vurderes under nærmiljø og friluftsliv.
Sykling og gange som lek på friområder og lignende omtales under nærmiljø og friluftsliv, mens
gange og sykling som transportform kan prissettes.

Overordnede mål
Det er et overordnet mål at alle skal ha mulighet til å utøve helsefremmende, trivselskapende og
miljøvennlig friluftsliv og fysisk aktivitet i det daglige livsmiljøet og i omkringliggende naturområder.
Spesielt skal barn og unge gis mulighet til å utvikle ferdigheter i friluftsliv.
I rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn- og unges retningslinjer framheves to hovedmål:
sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger,
og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med
eksisterende kunnskap om barn og unges behov
ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge de tilbud som samlet kan gi den enkelte
utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn
Retningslinjene gir videre følgende føringer:
arealer som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare
i nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø
kommunen skal sørge for at det skaffes fullverdig erstatning for områder som barn og ungdom
bruker dersom slike områder bygges ned
Av St. meld. 40 (2002-2003) framgår at regjeringens visjon er at mennesker med nedsatt funksjonsevne
skal ha muligheter til personlig utvikling, deltakelse og livsutfoldelse på linje med andre
samfunnsborgere. Fjerning av samfunnsskapte barrierer er avgjørende for å oppnå dette.
Andre viktige dokumenter er:
St. meld. nr. 21 (20042005), ”Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand”, fremhever at
friluftsliv er et fellesgode som må sikres som kilde for god livskvalitet, bedre folkehelse og
bærekraftig utvikling
St.meld. nr. 16 (2002–2003), ”Resept for et sunnere Norge,” angir strategier for å oppnå bedre
helse i befolkningen. Et av de viktigste målene er å ”Skape gode forutsetninger for å kunne ta
ansvar for egen helse.”
Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005–2009, ”Sammen for fysisk aktivitet”, er en oppfølging av
St.meld. nr. 16 (2002–2003)
Nasjonal transportplan 2006-2015 som pålegger Statens vegvesen ansvar for å øke
sykkelbruken som ledd i oppfølging av Nasjonal sykkelstrategi.

Usikkerhet
Usikkerhet kan knyttes til både registreringer, vurderinger og selve tiltaket. For tema nærmiljø og
friluftsliv vil usikkerheten særlig være knyttet til den endelige utformingen av tiltaket og hvordan dette
oppleves. For nærmiljø og friluftsliv vil små endringer, som for eksempel at det ikke blir tillatt å krysse
en veg, kunne medføre store konsekvenser for hvor god framkommeligheten blir for myke trafikanter.
Generelt vil det være mindre usikkerhet jo mer detaljert tiltaket er planlagt.

Innsamling av data
Kilder
Kart som viser ski- og turløyper
Temarapport Friluftsliv og nærmiljø, Konsekvensutredning E6 Gardermoen - Biri (2003)
Temarapport Støy; E6 Dal – Minnesund (2006)
Temarapport luft; E6 Dal – Minnesund (2006)
Influensområdet
Influensområdet er begrenset til boligområder som ligger innenfor planområdet, eller som blir direkte
berørt av tiltaket, samt tilgrensende tur- og friluftsområder.
Overordnede karakteristiske trekk
Planområdet krysser flere skiløyper/turveier, samt at tiltaket berører dagens skiarena ved Omliakrysset.
Planområdet berører også rekreasjonsområdene tilknyttet Andelva.

Avgrensning mot andre fagtema
I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtemaer. Skillelinjen mellom
temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at de samme
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Generelt for strekningen Dal - Minnesund
Friluftsliv
En utvidelse av E6 vil sammenlignet med 0-alternativet ha liten innvirkning på friluftslivet sett
strekningen som helhet. E6 er allerede i dag en stor barriere mellom friluftsområdene på vestsiden av
E6, mens boligområdene i hovedsak er konsentrert på østsiden av E6.
Utvidelsen har liten konsekvens for jakt, siden denne aktiviteten heller ikke kan utøves langs vegen i 0alternativet.
I forbindelse med utvidelse av vegen er det foreslått å redusere antall over- og underganger.
Krysningspunkter som fjernes erstattes med langsgående drifts-/turveger til nærmeste over- og
undergang. Dette betyr at det kan være behov for å legge om noen av dagens tur-/skiløyper.
Ingen større friluftsområder blir berørt slik at de vesentlig forringer områdets verdi for friluftsliv. Det
området som i størst grad blir berørt er området langs og i Andelva.

Nærmiljø
Nærmiljø vurderes bl.a i forhold til støy- og luftforurensing. Endring i forhold til dagens situasjon er
vurdert som liten. Det er ikke gjort beregninger/målinger av dagens luftforurensing. Ved nordre portal
ligger nærmeste bolig ca 500 meter fra tunnelportalen noe som vurderes å ligge så langt fra at utslipp
tunnelmunningen ikke er relevant for denne boligen (gårdstun). Ved framtidig situasjon er det gjort
beregning ved søndre tunnelportal. Denne viser at 7 boenheter overskrider SFT’s luftkvalitetskriterium
(100 µg/m3). Hvor mange boliger som i dag overskrider 100 µg/m3 er ikke kartlagt.
I fremskrevet situasjon skal ingen boliger ha bidrag fra E6 over 30 dBA - på grunn av fasadetiltak.
Boliger som ligger langs sekundærveger og som ikke har betydelige bidrag fra E6 vil ikke få tiltak, men
heller ingen vesentlig endring av støysituasjon.
Beregningene gjengitt i temarapport støy, viser at det blir om lag 8 flere boliger som får lydnivå i over 55
dBA. Ingen av boligene skal ha bidrag fra E6 over 30 dBA - på grunn av fasadetiltak.
Figuren på neste side viser differanse mellom LdenA dagens situasjon – LdenA fremtidig situasjon.
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Figur 6-3:Kart som viser differanse mellom LdenA dagens situasjon - LdenA framtidig situasjon
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Verdi
Området vest for E6 er viktig som lokalt friluftområde for boligområdene på Råholt øst for E6. Det er få
boliger langs strekningen, med unntak av Haugerudfeltet syd for Andelva.

Vurdering av delstrekningene Dal - Minnesund
Strekningen inndelt i følgende delstrekninger (samme som i kap. 4):
Dal – Andelva S
Andelva
Andelva N – Ormlia
Ormlia – Boksrud
Boksrud - Minnesund

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha middels verdi for friluftslivet.

Dal – Andelva S
Et lokalt viktig friluftsområde på denne strekningen er områdene omkring Råholt. Her er det et nettverk
av stier og løyper i områdene vest for E6 som har forbindelse til de store boligområdene øst for E6 ved
Råholt. Den mest brukte overgangen i tursammenheng antas å være brua ved Statsrådskjæringa.
Denne forbindelsen opprettholdes. Denne gir atkomst til bl.a Rondanestien som passerer under
Lysakerbakken og videre gjennom boligområdet Haugerudfeltet.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha liten til middels verdi for nærmiljøet.

Andelva er et lokalt meget viktig friluftsområde. Området benyttes primært til bading og fritidsbåter. Det
må tas hensyn til at båt kan passere under bru på utvidet E6.

Omfang
Endring i forhold til dagens situasjon er liten. Ei bru over E6 fjernes på strekningen, men denne
erstattes ved at gangtrafikken ledes langs E6 til Fjellet eller Grevlingmyra underganger. Dette kan gi
noe lengre gangavstand før man kommer ut i selve marka enn i dagen. Boliger med innendørs støy fra
E6 høyere enn 30 dBA får støytiltak i form av støyskjermer eller lokale tiltak, noe som betyr at enkelte
får en bedre situasjon innendørs i en framtidig situasjon enn i dag.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes til litt negativt for friluftslivet.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes til intet for nærmiljøet.

Konsekvens
Utvidelse av dagens veg gir få konsekvenser for bruk av området som friluftsliv. Antall boliger som får
støybidrag fra E6 over 55dBA blir redusert i framtidig situasjon i forhold til 0-alternativet, pga
støyskjerm/voll eller lokale tiltak.

Kartet viser Rondanestien gjennom Eidsvoll kommune og videre inn i Stange kommune. [kilde: www.rondanestien.no,
rettigheter til kartet er Ugland IT Group AS og leverandører av kartdata]

Terudåsen bru fjernes (profil 4740). Denne erstattes ved at gangtrafikken ledes langs E6 til Fjellet eller
Grevlingmyra underganger.

Ubetydelig til liten negativ konsekvens (- / 0) for friluftslivet.
Ubetydelig konsekvens (0) for nærmiljøet.
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Andelva
Det etableres en lengre bru enn i dag. Denne gir større åpning for båttrafikk enn i dag. Dagens
underganger ved Andelva nord og syd fjernes og erstattes med turvei langs ny fylling ut i Andelva. Det
etableres rasteplass ved Andelva syd, noe som gir god tilgjengelighet til elva. Dagens båthavn blir urørt.

Andelva N - Ormlia
Skihytta undergang ved Ormliakrysset fjernes. Turveien erstattes med ny gang- og sykkelvei langs
rv180

Verdi
Området rund Andelva er et viktig område for bading og båtliv. En bolig er berørt.

Liten

Ubetydelig konsekvens (0) for nærmiljøet.

På Staviåsen er en lysløype som har trasé nær E6, uten å bli direkte berørt.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Verdi
Området vest for E6; Staviåsen er et viktig friområde med lysløype. Det er få boliger i området.

Området vurderes til å ha stor verdi for lokalt friluftsliv.
Liten

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området vurderes til å ha middels til stor verdi for det lokale friluftsliv.

Området vurderes til å ha liten til middels verdi for nærmiljøet
Liten

Omfang
Utvidet E6 vil gi noe mer støy for de som oppholder seg ute i Andelva. Utvidet veg vil ikke redusere
tilgjengeligheten til Andelva. Dagens turvei legges om, via fylling ut i Andelva, noe som medfører noe
lengre gangveg, men gir også større visuell kontakt med vannet. Det etableres støyvoller som skjermer
dagens badeplass.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha liten til middels verdi for nærmiljøet.

Omfang
Utvidet E6 vil ikke ha konsekvenser for eksisterende lysløypetrasé i Staviåsen. Undergang under E6
ved skihytta forsvinner, men denne erstattes av ny gang- og sykkelveg langs rv180.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfanget av tiltaket vurderes til å være lite negativt for friluftslivet.

0=Intet

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for friluftslivet.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfanget av tiltaket vurderes til å være intet for nærmiljøet.

0=Intet

Konsekvenser
Utvidelse av dagens veg gir få konsekvenser for bruk av området som friluftsliv, men unntak av noe mer
støy. Det er ingen boliger som får endrede forhold i dette området.

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt til intet for nærmiljøet.

Liten negativ konsekvens (-) for friluftslivet.

65

Høringsutgave januar 2007

Reguleringsplan for E6 Dal - Minnesund i Eidsvoll kommune

Konsekvenser

Konsekvenser

Ubetydelig konsekvens (0) for friluftslivet.

Liten negativ konsekvens (-) for både friluftsliv og nærmiljø.

Ubetydelig til liten negativ konsekvens(-) for nærmiljøet.
Ormlia - Boksrud
Kappåsen bru fjernes (profil 12280). Turvegen legges om til Netsjøen undergang
Ormlia / fv508
Fv508 legges om på en strekning på ca 600 meter.

Verdi
Området vest for E6 med Netsjøen er et viktig friområde. Strekningen har få boliger.

Verdi
Det berørte området er lite brukt til friområde. Strekningen går igjennom et boligmråder.
Liten

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området vurderes til å ha middels verdi for friluftslivet.

Området vurderes til å ha liten verdi for friluftslivet.
Liten

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området vurderes til å ha liten til middels verdi for nærmiljøet.

Området vurderes til å ha middels verdi for nærmiljøet.
Omfang
Kappåsen bru erstattes, og erstattes av Netsjøen undergang under E6.
Omfang
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï

0=Intet

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for friluftslivet.
Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for friluftslivet.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï

0=Intet

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for nærmiljøet.
Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for nærmiljøet.
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Konsekvenser
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Liten negativ konsekvens (-) for både friluftsliv og nærmiljø.

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Boksrud - Minnesund
Langveg (profi 16400) undergang fjernes. Driftsveg føres langs med E6 til Fjellhamar undergang.

Omfanget av tiltaket vurderes som til intet for friluftsliv.

Oppsalenga bru (profil 17820) fjernes. Denne erstattes av Fjellhamar undergang via ny driftsveg.
Det er viktig å ta vare på det godt utbygde turveinettet som blant annet går til utsiktspunktet på
Mistberget nordvest for E6. Dette turnettet starter i Eidsvoll og Hammerstad og krysser E6 på
tunneltaket ved Ås. Utvidelse av vegen vil også gå i tunnel, denne turveiforbindelsen blir derfor ikke
berørt.
I den dype ravinedalen med elva Julsrudåa er det et tett skogsområde. Området er tilsynelatende lite
brukt til friluftsliv i dag, men har et klart potensiale for friluftsliv. Dette området ligger nær større
boligområder ved Minnesund
Det etableres en ny gang- og sykkelveg langs fv501 Trondheimsvegen fra kryssing av E6 og nytt kryss
med rv33.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt til middels negativt for nærmiljøet.

Konsekvens
Ubetydelig konsekvens (0) for friluftslivet.

Mjøsa er svært viktig, både med tanke på bading og båtliv. Minnesundområdet er sterkt utbygd, og det
er derfor andre områder langs Mjøsa som er mer benyttet enn ved inngangen til Vorma.

Verdi
Området vest for E6 med Mistberget er et viktig friområde med lysløype. Strekningen har flere berørte
boligområder som blir støyskjermet ved etablering av skjerm eller voll, samt at enkelte kan få lokale
støytiltak.

Liten

Middels Stor

Vurdering av delområdene ved Fredheim
Alternativene under er omtalt som alternativ B, C og E i rapport: Vurdering av alternativer for ny
utforming av toplanskryss ved Fredheim (Minnesund sør), datert 22.03.2006 (SWECO Grøner AS)

Alternativ B

I------I------I------I
Ï

Beskrivelse
Første del av strekningen går gjennom et område som i dag er skogkledd, og som foreslås regulert til
industriområde. Det etableres rundkjøring på fv501 og ved ramper på E6-krysset. Det er ikke gang- og
sykkelveg eller fortau langs fv501 i dag. Dette forutsettes etablert i dette alternativet. Gang- og
sykkelvegen etableres på vestsiden av vegen, og bygges fram til dagens bensinstasjon. Her føres
gang- og sykkeltrafikken over fv501 i gangfelt. Gang- og sykkelvegen fortsetter så på syd/østsiden av
vegen og fortsetter over ny E6 langs lokalvegen mot Langset, og blandes ikke med trafikk til/fra E6 slik
som i dag. Tømtekrysset blir kun en overgangsbru, ingen ramper til / fra E6, noe som gir en mer
oversiktig trafikksituasjon.

Området vurderes til å ha middels til stor verdi for det lokale friluftsliv.

Liten

Middels negativ konsekvens (- -) for nærmiljøet.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha middels verdi for det nærmiljøet.

Andre del av strekningen går gjennom et industri- og boligområde. Det etableres gang- og sykkelveg
langs ny rv33 fram til eksisterende rv33. Fotgjengerne krysser rv33 i fotgjengerfelt.

Omfang
Turveien over tunneltaket opprettholdes. Utvidelse av vegen har liten betydning for framtidig friluftsliv
ved Julsrudåa og ved inngangen til Vorma. Flere boliger enn i dag får støynivå over 55 dBA, her kan det
være aktuelt å vurdere lokale tiltak.

Denne løsningen gir en mer direkte adkomst til eksisterende næringsområde enn dagens situasjon. Det
gir sannsynligvis redusert trafikk langs på Trondheimsvegen mellom dagens Fredheimkryss og adkomst
til industriområde som er skoleveg for barn til/fra Langset skole.
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Verdi
Strekningen går gjennom et område som har liten verdi som rekreasjonsområde. Første del av
strekningen berører ingen boligområder. Andre del av strekningen går igjennom et området blandet
med næring- og boligbebyggelse.

Konsekvens
Ubetydelig konsekvens (0) for friluftsliv
Ubetydelig konsekvens (0) for nærmiljøet

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Alternativ C
Beskrivelse
Dette alternativet er tilnærmet likt 0-alternativet. Fredheimkrysset flyttes ca 200 meter syd for dagens
kryss. Ny rv33 legges om gjennom dagens bensinstasjonsområde ved Fredheim. Lokalvegen til
Langset føres i ny bru over E6 like nord for/inntil eksisterende bru.

Området vurderes til å ha liten verdi det lokale friluftsliv.

Liten

Verdi
Området er lite brukt som rekreasjonsområde. Strekningen tangerer et boligområde.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha middels verdi for nærmiljøet.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Omfang
Området er lite brukt som rekreasjonsområde. Det er beregnet at om lag 103 boliger langs strekningen
får utendørs støy >55dbA. Dette er beregninger uten støytiltak. Med støytiltak vil dette antallet bli
redusert betraktelig. Boligene langs dagens rv33 mellom Fredheim-krysset og kobling ny rv33- trasé får
en vesentlig forbedring av støysituasjonen.

Området vurderes til å ha liten verdi for det lokale friluftsliv.

Etablering av gang- og sykkelveg langs ny rv33 og fv501 (Trondheimsvegen) vil bedre
trafikksikkerheten for barnas skoleveg i forhold til 0-alternativet., samt at strekningen mellom dagens
Fredheim-kryss – adkomst industriområdet vil få redusert trafikkmengde. Skille mellom lokaltrafikk og
E6-trafikk ved at det etableres nytt kryss gir også en trafikksikkerhetsgevinst i forhold til barnas skoleveg.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha liten til middels verdi som nærmiljøet.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfang
Området er lite brukt som rekreasjonsområde. Det er beregnet at om lag 129 boliger langs strekningen
får utendørs støy >55dbA. Dette er beregninger uten støytiltak. De berørte boligene som ligger langs
dagens rv33. Tiltaket vil ikke utløse krav om støyskjerming av boligene som ligger langs dagens rv33.
Dette er tilnærmet likt som for 0-alternativet.

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for friluftsliv.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï

0=Intet

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for friluftsliv og nærmiljøet.
Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite positivt for nærmiljøet.
Konsekvens
Ubetydelig konsekvens (0) for friluftsliv og nærmiljøet.
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Alternativ E

Konsekvens

Beskrivelse
I dette alternativet etableres nytt kryss med E6 mellom dagens Tømtekryss og Fredheimkryss, som
erstatter disse. Første del av strekningen (kryss E6 – fv501) går i gjennom landbruksområde om lag der
hvor dagens Setreveg går. Andre del av strekningen går i gjennom landbruksområde og i utkanten
etablert boligområde.

Ubetydelig konsekvens (0) for friluftsliv
Middels til stor negativ konsekvens (- - / - - - ) for nærmiljøet

Samlet konsekvens for hele strekningen Dal –Minnesund
Verdi
Strekningen går i gjennom landbruksområde og i utkanten av etablert boligområde. Området er lite
benyttet som rekreasjonsområde.

Samlet konsekvens er vurdert til liten negativ (-) for friluftsliv og for nærmiljø.
Tabell 6-7: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet nærmiljø og friluftsliv for hele strekningen, samt for delområdene.

Området
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området vurderes til å ha liten verdi for det lokale friluftsliv.

Liten

Tiltaket - nærmiljø

Tiltaket - friluftsliv

0
0
--

Dal - Andelva S
Andelva
Andelva N - Ormlia
Ormlia / fv508
Ormlia - Boksrud
Boksrud - Minnesund
Samlet vurdering

0/0
0
-

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Samlet konsekvens for Fredheim

Området vurderes til å ha middels verdi som nærmiljøet.

Omfang
Området er lite brukt som rekreasjonsområde. Det er beregnet at 124 boliger langs strekningen får
utendørs støy >55dbA. Dette er beregninger uten støytiltak.

Samlet konsekvens er vurdert til ubetydelig (0) for friluftsliv i alle 3 alternativene. For nærmiljø er
alternativ E vurdert til ha middels til stor negativ konsekvens, mens alternativ B og C er vurdert
til ubetydelig konsekvens (0)
Tabell 6-8: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet nærmiljø og friluftsliv for hele strekningen, samt for delområdene.

Området
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Fredheim
Samlet vurdering

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Rangering

Alternativ B
Nærmiljø
0

Friluftsliv
0
1

Alternativ C
Nærmiljø
0

Friluftsliv
0
2

Alternativ E
Nærmiljø
--/---

Friluftsliv
0
3

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for friluftsliv.

Anleggsfasen for strekningen Dal – Minnesund og for Fredheimområdet
Det anbefales derfor at det i anleggsfasen følges opp med støymålinger slik at det om nødvendig kan
iverksettes avbøtende tiltak.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Uskjermet støy fra anleggsaktivitet krever vanligvis en avstand til nærmeste bolig på mellom 50 og
500m, avhengig av type virksomhet og tidspunkt på døgnet. De mest støyende aktivitetene som pæling
og pigging bør ikke forkomme på kveld og natt.

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Ved utbedring av eksisterende veg vil avstanden til bebyggelse være liten for store områder. Da er det
ekstra viktig at det prioriteres støysvakt utstyr og arbeidsmetoder.

Omfanget av tiltaket vurderes som middels til stort negativt for nærmiljøet.
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Avbøtende tiltak i anleggsfasen for strekningen Dal – Minnesund og for Fredheimområdet
Det er viktig å informere og varsle berørte beboere om hva de kan forvente av både støy og vibrasjoner,
både i forkant og underveis i anleggsperioden.
For å redusere sjenerende vibrasjoner fra anleggstrafikk må anleggsveger legges så langt fra
bebyggelse som mulig og holdes i god stand. Lav hastighet på anleggsveger og eksisterende vegnett
reduserer sannsynligheten for at beboere blir plaget.
Det er mulig å dempe vibrasjoner ved tiltak på kilden, hindre vibrasjonene i å bre seg i grunnen, eller
ved å vibrasjonsisolere mottakeren. Enklest er det å redusere vibrasjoner ved kilden, f.eks. ved å
tilpasse sprengstoffmengde og metode.
Med tanke på mulig skade på byggverk anbefales det å utføre tilstandskontroll før anleggsarbeidet
starter.
Når det gjelder støyberegningene for alternativene for ny rv33 på Fredheim er det ikke lagt inn
langsgående støyskjermingstiltak for andre vegsystemer enn E6. Støytiltak som allerede eksisterer er
tatt med i beregningene. Støytiltak vil ha som mål å tilfredsstille krav i støyretningslinjen T-1442. Vår
vurdering er at dette er mulig å oppnå for alle alternativer med skjermingstiltak og / eller lokale tiltak.
Imidlertid vil alternativ C kun utløse krav om støyreduserende tiltak for boliger langs E6, siden rv33 ikke
endres.
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Innsamling av data
6.4.3. Naturmiljø

Datainnsamlingen i forbindelse med konsekvensanalysen omfatter:

Innledning
Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og planters
levegrunnlag, samt geologiske elementer. I denne undersøkelsen omfatter naturmiljø alle terrestriske
(landjorda) og limnologiske (ferskvann) forekomster, og biologisk mangfold knyttet til disse.
Definisjon
Med biologisk mangfold menes alle levende organismer (mikroorganismer, planter, dyr) og
sammenhengen mellom disse og mellom organismene og deres fysiske omgivelser (økosystem).
Med naturtype menes et ensartet avgrenset område i naturen, med tilhørende plante- og dyreliv og
tilhørende miljøfaktorer.

Overordnede mål
Naturen er selve grunnlaget for vår egen og framtidige generasjoners eksistens og skal forvaltes i lys av
en bærekraftig utvikling. En bærekraftig utvikling forutsetter en ivaretakelse av det biologiske
mangfoldet.
St. meld. nr. 42 (2001 – 2002) Biologisk mangfold og St. meld. nr. 21 (2004 – 2005) Regjeringens
miljøpolitikk er sentrale dokumenter som gir oversikt over de overordnede målene for forvaltningen av
det biologiske mangfoldet i Norge. Sistnevnte stortingsmelding angir følgende strategiske mål:
Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig skal sikres i levedyktige bestander, og slik at
variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske
mangfoldets utviklingsmuligheter. Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010.
Bernkonvensjonen, Biodiversitetskonvensjonen og EU-direktiver (bl.a. vanndirektivet) gir mål og
føringer som er aktuelle i denne utredningen.
Avgrensning mot andre fagtema
I mange tilfeller vil naturmiljøet ha betydning for og dermed være en del av andre fagtema. Skillelinjen
går på at det er ulike aspekter som vektlegges under de ulike tema. For å unngå dobbeltvekting ved at
de samme aspekter konsekvensvurderes innenfor flere tema, er det for temaet naturmiljø definert
følgende avgrensinger:
Naturmiljø avgrenses i utgangspunktet til å omfatte naturens egenverdi, og ikke dens verdi for
og funksjon for mennesker. Opplevelsesaspektet knyttet til spesielle geologiske forekomster,
flora og fauna behandles under fagtema nærmiljø og friluftsliv.
I den grad luft, vann og grunn forurenses skal betydningen av dette for det biologiske
mangfoldet vurderes under naturmiljø.
Usikkerhet
Det knytter seg usikkerhet til om alle rødlistearter (arter som er ført opp på den nasjonale listen for
truete arter i Norge) og indikatorarter (arter som ved sin tilstedeværelse indikerer at området har stor
biologisk mangfold eller er et levested for sjeldne og truede arter) er påvist i det aktuelle planområdet.
Det er derfor en mulighet for at verdifulle arter er oversett.
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Gjennomgang av tidligere fagutredninger, med hovedvekt på foreliggende utredning om
biologisk mangfold for Eidsvoll kommune (ferskvannsøkologi)
Feltundersøkelser oktober 2005 og juni 2006 (ferskvannsøkologi)
Kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling i Oslo og Akershus, miljøvernleder i Eidsvoll
kommune, NVE, Glommen og Laagen brukseierforening og lokalkjente (ferskvannsøkologi)
Kilder
De viktigste skriftlige kildene for naturmiljø har vært foreløpig rapport om biologisk mangfold i Eidsvoll
kommune, Foreliggende KU E6 Gardermoen – Moelv fra 2003, Naturbase, Direktoratet for
naturforvaltning sin database for viktige naturområder.
Influensområdet
Avstanden mellom viltgjerdene som gjerne representerer yterpunktene for tekniske inngrep varierer
henholdsvis mellom ca. 20 – 40 m for 0-alternativet og 35 – 50 m ved en økning til firefelts vei.
Overordnede karakteristiske trekk
Berggrunnen i det aktuelle området består i hovedsak av gneis fra prekambrium, som gir næringsfattig
jordsmonn, noe som gjenspeiles i vegetasjonen i disse områdene. I åsområdene preges løsmassene
med morenedekke av varierende tykkelse. Da isen trakk seg tilbake etter siste istid gjorde den et stopp
ved Minnesund. Her ble det avsatt en morene med store grusavsetninger. Nedenfor denne morenen ble
det avsatt store mengder finsedimenter av sand og leire i området som den gang var dekket av hav.
Disse marine avsetningene preger jordbruksområdene blant annet langs E6. Ca. 12 % av Eidsvoll
kommune er dyrket mark. Den beste jorda befinner seg under marin grense. Bekker og elver har siden
gravd seg ned i disse løsmassene og dannet ravinedaler og søkk. Den viktigste ravinedalen langs den
aktuelle veistrekningen er dannet av Julsrudåa og en sideelv til denne. For øvrig utgjør myr 12 %, skog
65 %, mens de resterende ca 20 % utgjøres av vann, annen jorddekt fastmark og bebyggelse i Eidsvoll
kommune.
Det meste av Eidsvoll kommune omfattes av sørboreal vegetasjonssone, men en liten del langs Mjøsa
ligger i boreonemoral sone. Åstraktene ligger i mellomboreal sone (Moen 1998). Den boreonemorale
sonen danner en overgangssone mellom løvskogene lengre sør i Europa og barskogene lenger nord.
Vegetasjonen i denne overgangssonen karakteriseres av varmekjære vegetasjonstyper som
edelløvskog med alm, ask, lind, lønn og svartor, mens eik gjerne opptrer enkeltvis. De boreale sonene
domineres av gran og furu, men løvtrær som bjørk, gråor, osp, selje og rogn. Dette er skogstyper som
for en stor del dominerer langs den aktuelle traseén av E6. Langs vassdrag og i raviner vokser gjerne
Viktige vassdrag som krysser E6 er Andelva, Nessa, Julsrudåa og Vorma.
gråor.

Vurdering av delområdene Dal - Minnesund
For å hjelpe leseren er omtalen av verdi, omfang og konsekvens for de ulike lokalitetene inndelt i de
samme delstrekningene som i kapittel 4 – beskrivelse av tiltaket. Under vises kartutsnitt langs E6 fra
Minnesund i Nord til Dal i Syd. Blåskraverte områder og nummer i kursiv angir viltområder og lilla
skraverte områder og vanlige tall angir naturtyper. Kartene er gjengitt etter tillatelse fra NIJOS.
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Julsrudåa

Figur 3. Planområdet Nessa – Andelva

Figur 1. Planområdet Minnesund – Julsrudåa

Kølatjern

Nessa

Figur 2. Planområdet Dokkemoen – Nessa

Figur 4. Planområdet Andelva – Dal
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Strekningen Dal – Andelva

Omfang
Stormåsan og Høgmåsan utgjør en del av et større område, Bergermoen, som strekker seg på begge
sider av E6 (Figur 4), nord for Dal. Stormåsan og Høgmåsan ligger på vestsiden av E6. Utvidelse av
veien er planlagt på østsiden av veien. For floraen i de angitte områdene vurderes omfanget for intet
(0), da utvidelsen av veien skjer på motsatt side av der de aktuelle områdene ligger.

Verdi
Lokalitetenes plassering er vist på kartene på forrige side.
Bergermoen (lokalitet 49) ligger rett nord for Dal og strekker seg opp til Verkensmåsan ca. 0,8 km syd
for Andelva. Lokaliteten fordeler seg både på øst og vestsiden av E6 og er et av de aller viktigste
vinterbeite-områdene for elg på Romerrikssletta. Området er gitt verdien middels med hensyn på vilt, og
liten verdi med hensyn på flora.
Stormåsan (lokalitet 48) utgjør en del av Bergermoen og ligger et stykke fra E6. Stormåsan har vært
utsatt for omfattende grøfting. Lokaliteten har fått middels verdi med hensyn på fauna fordi det her
finnes en forholdsvis stor orrfugelleik. Lokaliteten har fått liten verdi med hensyn på flora.
Høgmåsan (lokalitet 103) utgjør også en del av Bergermoen og er et myrområde hvor orrfugl spiller.
Området har fått verdien middels til liten da omfanget av spill synes å være begrenset. Lokaliteten har
fått liten verdi med hensyn på flora.
Verkensmåsan (lokalitet 34) er en urskog / gammelskog ligger rett vest for E6 litt syd for Andelva. Det er
ikke gjort spesielle funn verken av flora eller fauna og verdien er satt til liten både med hensyn på flora
og fauna.
Kølatjern er et ca. 100 m bredt myrvann, som ligger rett vest for E6 ca. 2 km fra Dal. Det ble verken
påvist fisk eller amfibier i tjernet eller funnet rødlistearter av øyenstikkere. Verdien er satt til liten for flora
og fauna.
Hjortevilt. Området er ikke i dag av vesentlig viktighet som trekk-korridor pga boligbebyggelsen på
Råholt, ei heller er det registrert gamle trekkruter øst-vest i dette området. På strekningen er det likevel
etablert 5 viltsluser hvor det tidvis forekommer viltpåkjørsler, noe som klart viser at områdene på begge
sider av vegen benyttes av dyr på daglige beitevandringer. Beiteressursene mellom E6 og bebyggelsen
på Råholt er begrenset, skogsarealet er ca. 1 800 dekar. Det anslås at dette arealet har ressurser til å
huse 15 – 20 elg gjennom vintersesongen. Selv om arealet er lite, har det en viss verdi siden
utbygginger i området har ført til begrensninger i vinterbeiteressursene. Området er i dag også mye
brukt som beiteområde. Av erfaring vet man at elg gjerne kommer inn i boligområder øst for E6, samt at
forsvaret har aktiviteter i området på vestsida. Man ser derfor at dette kan bli et problemområde mht
konflikt mellom dyr og menneskelige aktiviteter. Verdien av området som hjorteviltbiotop vurderes som
middels.
Samlet verdivurdering av strekningen Dal – Andelva med hensyn på flora og fauna:

Ca. 800 m av Verkensmåsan, lokalitet 34, grenser inn til dagens E6 på vestsiden (Figur 4). Lokaliteten
er atskilt fra E6 med et viltgjerde. Utvidelsen av E6 er planlagt på vestsiden. Dette kan bety at
utvidelsen kan omfatte mellom 10 – 20 m av området langs veien eller et areal tilsvarende 8000 –
16000 m2 på den 800 m lange strekningen. Omfanget av utvidelsen på floraen og faunaen er vurdert til
middels til lite negativt.
Kølatjern ligger ca. 50 m fra dagens E6 trasé. Utvidelsen av veien er planlagt på motsatt side.
Omfanget av utvidelsen av veien på floraen i Kølatjern er derfor forventet å bli intet.
Under anleggsfasen kan det forventes noe påvirkning fra forurenset sigevann. Dette gjelder også i
driftsfasen. I hvilken grad Kølatjern er påvirket av forurenset vann fra E6 i dag er usikkert.
Undersøkelser i Padderudvannet ved E 18 i Asker som ligger enda nærmere veien enn Kølatjern og har
en høyere trafikkbelastning, påviste en markert økning i saltinnholdet i løpet av en 10-15 års periode.
Det kunne imidlertid ikke påvises biologiske effekter knyttet til økningen i saltinnholdet (Bækken 1994,
Bækken og Jørgensen 1994). Omfanget for faunaen i Kølatjern vurderes som lite negativt dersom
avrenningen fra veien ikke skjer som et punktutslipp.
Hjortevilt. Utvidelse av E6 på strekningen mellom Dal og Andelva medfører en større barriere for vilt
enn den eksisterende 2-feltsvegen gjør i dag. En 4-felts motorveg med midtdeler og trafikk over 10 000
ÅDT anses som en total barriere. Strekningen har allerede i dag trafikk godt over 10 000 ÅDT, samt
viltgjerder med sluser på hele strekningen, men dyr greier likevel å komme seg over vegen i de fleste
tilfeller, selv om påkjørselsprosenten er langt høyere enn det som er akseptabelt. Grevlingmyra
undergang utformes som viltundergang.
En stengning av E6 med viltgjerder kan imidlertid medføre at færre dyr greier å utnytte områdene på
begge sider av E6, slik de gjør i dag, og tiltaket må anses å være middels negativt i det perspektivet. Alt
i alt vurderes omfanget av utvidelsen av E6 med vilttiltak å være lite negativt.
Samlet omfangsvurdering for flora og fauna på strekningen Dal – Andelva
Omfanget for flora og fauna blir størst i området ved Verkensmåsan, noe som setter nivået for hele
strekningen. På resten av strekningen er imidlertid omfanget for flora og fauna satt til lite negativt.

Flora:
Liten

På begge lokalitetene foregår spill av orrfugl, men Stormåsan som ligger lengst fra E6, synes å være
den viktigste. I hvilken grad spillaktiviteten blir påvirket av en eventuell økt trafikk er usikkert, men
omfanget vurderes til å være lite negativt.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Fauna:
Liten

Omfanget av tiltaket vurderes som lite til middels negativt for flora.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet fauna.
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Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Flora:
Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Omfanget av tiltaket vurderes som lite til middels negativt for fauna.
Fauna:
Konsekvens
Stormåsan og Høgmåsan. Verdien for floraen vurderes som liten på de to områdene og omfanget for
lite negativt. Konsekvensene for floraen settes derfor til ubetydelig (0) i driftsfasen og anleggsfasen.
Verdien for faunaen vurderes som middels på de to områdene og omfanget for lite negativt (-).
Konsekvensen for faunaen settes derfor til liten negativ (-) i driftsfasen og anleggsfasen.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha stor verdi for temaet fauna.

Verkensmåsan. Området som ligger inntil utbyggingen har liten verdi med hensyn på flora. Omfanget av
utvidelsen på floraen er vurdert til middels til lite negativt. Konsekvensen for floraen vurderes som liten
negativ (-) i driftsfasen og anleggsfasen.

Omfang
E6 krysser Andelva på en steinfylling med en bru over et åpent parti der elva passerer på ca. 50 m. Det
planlegges å gjøre denne åpningen større. På landsiden planlegges en utvidelse av eksisterende rasteplasser. Omfanget av påvirkning på floraen i området anses som lite negativt.

Det foreligger ikke undersøkelser knyttet til fauna i området, men blant annet spetter har en preferanse
for gammel skog. Verdien med hensyn på fauna vurderes til liten. Omfanget av påvirkningen for
faunaen vurderes som middels til liten negativ. Konsekvensen for faunaen vurderes som liten negativ (-)
i driftsfasen og anleggsfasen.

Endring av eksisterende vannløp i åpningen i steinfyllingen under brua over Andelva vil redusere
strømhastigheten. Dagens strømhastighet er imidlertid så lav at det anses som lite sannsynlig at dette
er en aktuell lokalitet for elvemusling. En åpning av steinfyllingen kan være positiv og i alle tilfelle være
en tilnærming mot den opprinnelige tilstanden. Omfanget vurderes som lite negativt. Utvidelse av E6 fra
to til fire felt vil ha minimal innvirkning på viktige trekk- eller beiteområder for hjortevilt i området. Omfanget vurderes som intet - lite negativt.

Kølatjern. Verdien av floraen i og rundt Kølatjern er vurdert til liten. Omfanget er også vurdert som liten /
intet. Konsekvensen for floraen vurderes derfor som ubetydelig (0) i driftsfasen og anleggsfasen.
Det ble verken funnet fisk, amfibier eller rødlistede invertebrater i Kølatjern og verdien av faunaen ble
satt til liten. Omfanget for faunaen antas også bli lite negativt. Konsekvensene for faunaen vurderes
derfor som ubetydelig (0) i driftsfasen og anleggsfasen forutsatt at det ikke gjøres funn av truede
amfibier

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Hjortevilt
Området anses å ha middels verdi som oppholdssted/beiteområde for hjortevilt. Omfanget av
utbyggingen av E6 med avbøtende tiltak vurderes som lite negativt for viltet. Den samlede konsekvens
for hjortevilt betraktes dermed som ubetydelig – liten negativ.

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for flora.

Samlet vurdering av konsekvens for flora og fauna på strekningen Dal – Andelva
Flora: Liten negativ konsekvens (-)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Andelva

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for fauna.

Verdi
Andelva (lokalitet 13, 14 og 15) er utløpselva fra Hurdalsjøen og krysser E6 ca. 5 km nord for Dal. Det
er registrert 15 fiskearter, kreps og andemusling Anodonta anatina i elva. Stort dyp og svært lav
strømhastighet i sundet under E6-brua gjør at det er lite sannsynlig at dette er en lokalitet for
elvemusling Margaritifera margaritifera. Andemusling Anodonta anatina kan derimot ikke utelukkes.
Andelva får stor verdi med hensyn på fauna på grunn av at flere områder i tilknytning til veien er viktige i
vårtrekket for blant annet sangsvaner, som hekkeområder for en rekke sjøfuglarter og som
overvintringsområde. Verdien med hensyn på flora er satt til liten.

Konsekvens
Verdien med hensyn på faunaen er vurdert til å være stor. Omfanget av veiutvidelsen på faunaen i
Andelva antas å være lite negativt som følge av sedimentering ved graving og endrede strømforhold for
eventuell musling. Det er derimot også en mulighet for positiv virkning dersom deler av veifyllingen erstattes av bru ved at dette er en tilnærming mot den opprinnelige tilstanden. Konsekvensen av forventet
økt trafikk for fauna vurderes som liten negativ (-) i driftsfasen, men kan være noe større i anleggsfa-
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sen på grunn av anleggstøy og eventuell blakking av vannet. For hjortevilt anses konsekvensen å være
ubetydelig (0).

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for fauna.
Strekningen Andelva N – Ormlia
Verdi
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé.
Hjortevilt. Det er et markert elgtrekk som går i nord-sør-retning et stykke vest for Andelva, men selve
kryssingsstedet med E6 ansees ikke som verken trekk- eller beiteområde for elg. Det er en del
bebyggelse øst for E6 og området gir få muligheter til videre trekk østover. Verdien vurderes som liten.

Konsekvens
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé. For hjortevilt anses konsekvensen å være ubetydelig (0).
Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)

Ormliakrysset

Flora:
Liten

Verdi
Her er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som innvirker på valg
av veitrasé. Mellom E6 og Hurdalsjøen er det et stort forholdsvis sammenhengende skogsområde. Her
er det også et markert elgtrekk som fortsetter sørover til Gardermoen. Det er imidlertid ikke registrert
trekk over E6. Verdien for området som hjorteviltbiotop/trekkområde vurderes som liten.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Flora:
Fauna:

Liten

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.
Fauna:
Omfang
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé. Utvidelse av E6 fra to til fire felt vil ikke ha noen innvirkning på viktige
trekk- eller beiteområder for hjortevilt i området. Omfanget vurderes som intet.
Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.
Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Omfang
På denne lokaliteten er det registrert viltområde i nærheten. Utvidelse av E6 fra to til fire felt vil likevel
ikke ha noen innvirkning på viktige trekk- eller beiteområder for hjortevilt i området. Omfanget vurderes
som intet.

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for flora.
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Flora:

Fauna:

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.
Omfanget av tiltaket vurderes som intet for flora.
Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Omfang
Det er registrert naturtyper som har middels verdi etter håndbøker for verdisetting av biologisk
mangfold, og omlegging av vegtraseen ved Ormlia kan få omfang for disse.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for fauna.

Konsekvens
Verdien med hensyn på floraen ved Ormlia vurderes som liten. Omfanget av påvirkning på floraen
anses som intet og konsekvensen vurderes som ubetydelig.
Verdien med hensyn på faunaen vurderes som liten, og omfanget som intet. Konsekvensen for faunaen
vurderes derfor som ubetydelig.
Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)
Ormlia – fv508
Verdi
Det er registrert et biologisk viktig område i det planlagte utbyggingsområdet. Lokaliteten er registrert
som gransumpskog med rik bakkevegetasjon. Rik sumpskog defineres som sterkt truet (Fremstad &
Moen 2001) og verdsettes som middels på lokaliteten ettersom forekomsten er liten (Gaarder 2003).
Det er ikke registrert funn av rødlistede arter i området, men innslag av død ved og tilstedeværelsen av
skogtypen gråor-heggeskog sannsynliggjør tilstedeværelse av dvergspett. Området som blir berørt ved
utbygging er et relativt lite fragment av eldre skog omgitt av veg, bebyggelse, hogst og innmark på alle
kanter, og således sannsynligvis av liten verdi mhp. vilt og rødlistede arter.

Blå skravert felt angir område der det er Mjøsen Skogeierforening har registrert rik sumpskog.

Flora
Planområdet består delvis av skogvegetasjon som betegnes som sterkt truet. Vegen er planlagt
gjennom området der det er funnet rik sumpskog. En anlegging av vei gjennom området forringer det
gjenstående fragmentet av voksen skog i området, og den rike sumpskogvegetasjonen fjernes eller
fragmenteres ytterligere. Naturtypen kan også være utsatt for endret vannhusholdning. Omfanget
vurderes som stort negativt.

Flora:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Fauna
Det er registrert vinterbeiteområde for elg 100 meter vest for planområdet. Dette området berøres ikke
av utbyggingen. Planområdet som berøres direkte, har grøntdrag som kan være av betydning for viltets
næringstrekk i området lokalt. Det er også av betydning at gammel rik sumpskog er godt hekkebiotop
og biotop for næringssøk for mange fuglearter. Det er ikke registrert funn av rødlistede arter i området.

Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet flora.

76

Statens vegvesen

Teksthefte

Omfanget vurderes som middels negativt da et inngrep kan forringe det gjenstående fragmentet av
voksen og rik skog i området, som igjen vil føre til at flere dyrearter kan forsvinne fra området.

Hjortevilt. Området inngår i et større regionalt grøntdrag, der Netsjøen og Nessa er sentrale elementer.
Det er gode trekkmuligheter for hjortevilt videre sør - østover mot Vorma. Det er viktig å ivareta
grøntdraget som biotop og trekkveg for hjortevilt. Området har middels verdi.

Flora:
Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som stort negativt for flora.

Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet flora.

Fauna:

Fauna:

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.
Omfanget av tiltaket vurderes som middels negativt for flora.

Konsekvens
Verdien med hensyn på floraen ved Ormlia vurderes som middels. Omfanget av påvirkning på floraen
anses som stort negativt og konsekvensen vurderes som stor negativt.
Verdien med hensyn på faunaen vurderes som liten, men omfanget som middels negativt, og
konsekvensen for faunaen vurderes derfor som liten negativ.
Flora: Stor negativ konsekvens (- - -)
Fauna:Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Stor negativ konsekvens (- - -)

Strekningen Ormlia - Boksrud S
Verdi
Nessa er en viktig lokalitet innenfor denne delen av E6. Nessa krysser E6 tre ganger mellom 4 og 6 km
nord for Andelva. Bekken er en naturtype som går under betegnelsen ”viktig bekkedrag” (DN håndbok
nr. 13 1999a). Det ble registrert ørret (øverst) og ørekyte og abbor i bekken. Det ble ikke funnet
rødlistede arter av øyenstikkere eller amfibier. Området er vernet for fugl. Lokaliteten får verdien ”viktig
viltområde” pga sin funksjon som rasteområde under trekket for arter som krikkand, toppand, heilo,
stokkand, kvinand, laksand og kanadagås (Larsen 2005, foreløpig rapport). Det har også enkelte år
vært bever i øvre del av Nessa, men for tiden er de ikke i dette området (Ester Kappåsen personlige
meddelelse).Verdien av lokaliteten vurderes til middels med hensyn på fauna og flora.
Det er i tillegg registrert et biologisk viktig område ved vassdraget Nessa tilgrensende øst
deponiområdet ved Blakkesrud. Det er også registrert et stort vinterbeiteområde for elg vest
området. Vassdraget Nessa er vernet for dyrelivsfredning med naturverdien fugleliv. Området
planlagt deponi øst for gardsvegen ved Blakkestad består av innmark. Innmarken strekker seg
vegen og ca. 150 meter inn i verneområdet ned til bekken. Området vest består av hogstflater
barskog i tidlige suksesjonsstadier.

for
for
for
fra
og

Omfang
Selve den arealmessige utvidelsen av E6 forventes ikke å ha noen effekt på plante- og dyrelivet i Nessa
da bekken krysses av bruer som blir utvidet til å omfatte fire felt. Det skjer ikke noe håndtering av
avrenningsvannet fra veien til Nessa i dag og det er uklart i hvilken grad dagens avrenning påvirker livet
i bekken. Forutsatt at sigevann fra anleggs- og driftsfasen ikke blir sluppet ut som punktutslipp i bekken
anses omfanget for lite negativt for floraen rundt og i bekken. Som for floraen er graden av omfanget for
faunaen i elva avhengig av hvordan sigevann fra anleggs- og driftsfasen blir tatt hånd om. Om dette
gjøres på en god måte anses omfanget for lite negativt for faunaen i bekken. For fuglene som benytter
bekken kan økt trafikk føre til økt støy og større risiko for overkjørsler. Sett i forhold til 0-alternativet der
det ikke gjennomføres en utvidelse må en likevel anta at trafikken vil øke noe.
Hjortevilt. Strekningen har flere grøntdrag som er viktige for viltets trekkmuligheter nord – vest / sør –
øst. En utvidelse på strekningen vil medføre større barrierer for viltets trekkmuligheter, og vil som sådan
ha et stort negativt omfang uten ytterligere vilttiltak. På strekningen er det to gode lokaliseringer for
faunapassasjer. Brua over Holmjordet brukes av elg i dag, og er tilstrekkelig høy til at elg kan ferdes
under brua (jfr HB 242 Veger og dyreliv, samt observasjoner i felt). Den andre kryssingen er ved
Brensmork like syd for Boksrud, der E6 i dag går i skjæring. Dette er et godt kryssingspunkt siden
kryssingen vil ligge i et skogsområde uten vesentlig forstyrrende elementer. Det er også et markert
trekk i dette området. En passasje her vil gi viltet direkte adgang til Nessa og grøntdraget i tilknytning til
bekken. Dersom det etableres to, riktig dimensjonerte over- og underganger på strekningen, med
tilhørende viltgjerder, ansees tiltaket å ha lite negativt omfang.

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for flora.
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Fauna:

Flora:

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Stort
positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Ï

0=Intet

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for fauna.

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for flora.
Fauna:

Konsekvens
Nessa. Verdien med hensyn på floraen langs Nessa vurderes som middels. Omfanget av påvirkning på
floraen anses som intet og konsekvensen vurderes som ubetydelig (0) i driftsfasen og anleggsfasen.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Verdien med hensyn på faunaen vurderes som middels, men omfanget som lite negativt så sant
sigevann ikke blir sluppet ut rett i bekken. Konsekvensen for faunaen vurderes som liten negativ (-) i
driftsfasen, men kan være noe større på grunn av støy og eventuell blakking av vannet i anleggsfasen.
Strekningens verdi med hensyn til hjortevilt er middels. Omfanget – dersom man inkluderer foreslåtte
tiltak med faunapassasjer – anses som lite negativt. Konsekvensen vurderes som liten negativ.

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for fauna.

Konsekvens
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé. For hjortevilt anses konsekvensen å være ubetydelig (0)

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)

Strekningen Boksrud N – Eidsvolltunnelen S
Verdi
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé. Området anses heller ikke å ha kvaliteter mht hjortevilt som påvirker valg
av vegtrasè eller tiltak.

Eidsvolltunnelen
Verdi
Åsleia, Nordgarn og Åsleia, Nordigaren øst, henholdsvis lokalitet 22 og 23 ligger på åsen rett over der
Eidsvolltunnelen passerer. Begge lokalitetene er områder med kulturlandskap, karakterisert som
henholdsvis gammels skog og hagemark og gitt lokal verdi (Bratli og Larsen 2005, foreløpig rapport).
Det er ikke funnet registreinger av dyrelivet i området, men gammel skog gir blant annet potensial for
spetter. Lokalitetene har fått liten verdi både med hensyn på flora og fauna.

Flora:
Liten

Lite
Middels
positivt positivt

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Hjortevilt. Tunneltaket over Eidsvollstunnelen fungerer i dag som en viltkorridor, dog uten at det anses
som den viktigste trekkvegen for hjortevilt på strekningen Dal - Minnesund. Området vurderes til å ha
liten-middels verdi for hjortevilt.

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Fauna:

Samlet verdivurdering for området over Eidsvolltunnelen:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Flora:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.

Omfang
På denne strekningen er det ikke registrert ferskvannslokaliteter eller naturtyper som har fått verdi som
innvirker på valg av vegtrasé. Området ansees heller ikke å ha kvaliteter mht hjortevilt som påvirker
valg av vegtrasè eller tiltak, og omfanget av tiltaket anses som intet.
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Strekningen Eidsvolltunnelen – Minnesund S

Fauna:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Verdi
I sørenden av Mjøsa (lokalitet 145) ligger en gråorheggeskog som grenser inn til E6. Lokaliteten har
regional til lokal verdi (Bratli og Larsen 2005 foreløpig rapport). Området anses også viktig for dyr.
Lokaliteten gis middels til liten verdi med hensyn på flora og fauna.

Området er vurdert til å ha liten til middels verdi for temaet fauna.

Omfang
Kulturlandskapet med gammelskog og hagemark på lokalitetene Åsleia, Nordgarn og Åsleia, Nordigaren øst, som ligger rett over lokaliseringen av tunnelen, har fått liten verdi med hensyn flora og fauna.
Omfanget på disse lokalitetene som følge av en ny tunnel er avhengig av hvorvidt det oppstår sprekkdannelser og eventuell senking av grunnvannsnivå. Forutsatt at dette kan unngås forventes omfanget å
bli ubetydelig både for flora og fauna. Eidsvolltunnelen fungerer som en faunapassasje i dag, og vil ikke
bli påvirket til dette formålet ved en utvidelse av tunnelen. Omfanget vurderes som ubetydelig / intet.

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Julsrudåa og sidebekken (lokalitet 67) til denne har en god bestand av stasjonær, reproduserende
ørret. Det ble ikke påvist rødlistearter av invertebrater. I tilknytning til Julsrudåa finnes et helårs
leveområde for bever (reproduserende), og stor tetthet og diversitet av spurvefugl i et
edellauvskogsområde (Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1991).
I de nedre delene av Julsruddalen er det stort potensial for spetter, bl.a. dvergspett bør kunne finnes.
Lokaliteten får verdien ”viktig viltområde” ut fra det som er kjente verdier i dag, men ravinedalen bør
undersøkes bedre (Larsen 2005, foreløpig rapport). Bekken er en naturtype som går under betegnelsen
”viktig bekkedrag” (DN håndbok nr. 13 1999a). Verdien av lokaliteten vurderes til middels med hensyn
på flora og fauna.
Hjortevilt. Mellom Eidsvollstunnelen og Minnesund går E6 gjennom en blanding av skogsområder og
dyrka mark. Julsrudåa (som også er markert som gammel trekkveg på viltkart) forbinder områdene ved
Mjøsa med beiteområdet ned mot Vorma, og dyr trekker også videre østover over Vorma. Dette trekket
er svært viktig i både lokal og regional sammenheng. Verdien settes som middels mhp hjortevilt.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Fauna:
Ï
0=Intet

Flora:
Omfanget av tiltaket vurderes som intet for flora.
Liten

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet flora.

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Fauna:
Omfanget av tiltaket vurderes som intet for fauna.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Konsekvens
Åsleia, Nordgarn og Åsleia, Nordigaren øst, som ligger rett over lokaliseringen av Eidsvolltunnelen, har
fått liten verdi med hensyn flora og fauna. Omfanget er vurdert som intet så sant det kan unngås at
grunnvannsnivået blir påvirket ved driving av ny tunnel. Med utgangspunkt i denne forutsetningen
vurderes konsekvensen for flora og fauna for ubetydelig (0). Eidsvolltunnelen vurderes å ha liten –
middels verdi for hjortevilt, men utvidelse av E6 har intet omfang. Konsekvensen av utvidelse av E6 blir
derfor ubetydelig (0) for hjortevilt.
Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)

Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet flora.

Omfang
Gråorheggeskogen som grenser inn til E6 i sørenden av Mjøsa har fått verdien liten til middels med
hensyn på flora. I forbindelse med brubygging tidlig på 90-tallet ble imidlertid området mot E6 påvirket
og ny vegetasjon plantet. Omfanget på floraen på den aktuelle lokaliteten forventes derfor å bli lite
negativt / intet. Det foreligger ikke spesielle observasjoner av fauna i dette skogsområdet. Det er
imidlertid antatt at området er viktig. Omfanget av utbyggingen for faunaen antas å være lite negativt /
intet siden det aktuelle området allerede er påvirket av utbyggingen på 90-tallet.
Julsrudåa og sidebekken til denne renner nede i en dyp ravinedal og E6 krysser dalen på en høy bru.
Utvidelsen av broa er planlagt gjennomført ved å utvide bredden på den eksisterende. Det blir således
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Minnesund

ingen nye inngrep i ravinedalen unntatt der brua begynner og slutter. Omfanget for floraen og faunaen i
tilknytning til Julsrudåa og sidebekken vurderes som lite negativt til intet i anleggs og driftsfasen så sant
overflatevann fra vegflaten ikke ledes ut i bekkene.
Hjortevilt. Utvidelsen av E6 på denne strekningen medfører at alle sluser i eksisterende E6 sør for Julsrudbrua lukkes og man får redusert mulighet til trekk over E6. Samtidig som man lukker slusene, unngår
man påkjørselsulykker, men for viltets trekkmuligheter vil dette totalt sett bli noe mer negativt enn dagens situasjon. Likevel er ikke trekkrutene i forbindelse med eksisterende sluser av avgjørende betydning for trekkende elg på regionalt nivå. Trekkmuligheter over Eidsvolltunnelen samt i Julsrudåa opprettholdes som i dag, og dette utgjør ingen endringer for viltets trekkmuligheter. Tiltakets omfang – pga
stengning av trekkmuligheter – ansees som intet - lite negativt.

Verdi
I Vorma ved utløpet av Mjøsa et stykke nedstrøms jernbanebrua ved Dorr, finner vi sand og
mudderbanker med pusleplantesamfunn (lokalitet 120, se figur 1) og starr og vierkratt på elvebredden
innenfor (lokalitet 121, se figur 1). Begge lokalitetene har forekomst av den rødlistede arten
myrstjerneblom – Stellaria palustris. Lokalitet 120 og 121 har henholdsvis fått verdien svært viktig og
viktig (Bratli og Larsen 2005 foreløpig rapport). Sett i sammenheng vurderes disse lokalitetene til å ha
en stor verdi med hensyn på flora.
I Vorma (lokalitet 4) ved utløpet av Mjøsa og et godt stykke nedover elva er det alltid åpent vann og et
parti nedenfor er isfritt selv i de mest ekstreme kuldeperiodene. Lokaliteten (4, se figur 1) får verdien
svært viktig viltområde, som et stabilt og viktig overvintringsområde for svaner og ender, samtidig som
lokaliteten har en viktig funksjon som rasteområde for vannfugl på tidlig vårtrekk (Larsen 2005 foreløpig
rapport). Området får verdien stor med hensyn på fauna.

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt
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Middels
positivt positivt
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Flora:
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Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for flora.

Fauna:
Området er vurdert til å ha stor verdi for temaet flora.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
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Fauna:
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Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for fauna.

Konsekvens
Sørenden av Mjøsa, gråorheggeskog. Verdien med hensyn på floraen og faunaen er liten til middels og
omfanget er vurdert til lite. Konsekvensen for floraen anses derfor som liten negativ (-) i driftsfasen og
anleggsfasen, men noe større i anleggsfasen for viltet på grunn av støy.

Området er vurdert til å ha stor verdi for temaet fauna.

Omfang
I Vorma forventes det lite negativt / intet omfang på vannplantene på mudderbankene (lokalitet 120), og
på våtmarksområdet (lokalitet 120) nedenfor, eller faunaen, så sant det ikke gjøres gravearbeider i
selve Vorma under anleggsfasen. Det forventes heller ikke at utvidelsen vil ha betydning for hjortevilt.

Julsrudåa med sidebekk. Floraen i ravinedalen har ikke fått noen spesiell verdi, men det forekommer
gråorheggeskog i nedre del og edelløvskog i øvre del av dalen og lokaliteten er angitt som ”viktig
bekkedrag”. Verdien med hensyn på floraen er satt til middels. Omfanget på floraen vurderes imidlertid
som lite negativt til intet. Konsekvensen for floraen blir således ubetydelig (0) både i anleggs- og
driftsfasen.
Verdien med hensyn på faunaen vurderes som middels. Omfanget vurderes som lite negativt forutsatt
at sigevann ikke ledes ut i bekkene. Konsekvensen for faunaen vurderes som liten negativ (-) i
driftsfasen, men kan være noe større på grunn av støy og eventuell blakking av vannet i anleggsfasen.

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Hjortevilt. Strekningen har stor verdi som biotop og trekkområde for hjortevilt. Omfanget av utvidelse av
E6 – inkludert faunapassasjer og viltgjerder – anses som intet – lite negativt. Konsekvensen av E6utvidelsen på strekningen blir derfor liten negativ (-).

Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for flora.

Flora: Liten negativ konsekvens (-)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)
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Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Omfang
Dagens trasé til E6 har et influensområde som varierer mellom 20 – 40 m. Etter utvidelsen av veien blir
tilsvarende influensområde ca. 35 – 50 m, og i hovedsak følger samme trasé. Omfanget av utvidelsen
anses derfor for lite negativt / intet for floraen.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfanget for faunaen kan bli noe større enn for floraen idet det forventes økt støy og flere påkjørsler
ved økt trafikk. En må imidlertid forvente at trafikken vil øke selv uten utvidelsen av veien. Omfanget for
faunen vurderes som middels til lite negativt i forhold til dagens nivå.

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet for fauna.

Konsekvens
Vorma ved Minnesund, mudderbanker og våtmarksområde nedenfor
Verdien med hensyn på floraen i tilknytning til mudderbankene og våtmarksområdet er vurdert til stor.
Omfanget på floraen vurderes likevel som ubetydelig fordi inngrepet ikke betyr noe i forhold til dagens
situasjon. Konsekvensene for floraen vurderes som ubetydelige (0) både i anleggs- og driftsfasen.

Omfanget for hjortevilt vil øke noe, men med skisserte tiltak vil omfanget vurderes som middels til lite
negativt.

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Denne delen av Vorma er et svært viktig overvintringsområde for fugl og verdien med hensyn på
faunaen vurderes om stor. Omfanget på faunaen vurderes likevel som lite negativt fordi inngrepet betyr
lite i forhold til dagens situasjon. I anleggsfasen kan det imidlertid bli en del støy som kan være negativt
for fuglelivet. Konsekvensen for faunaen vurderes som middels negativ (--) i anleggsfasen og liten
negativ i driftsfasen (-). For hjortevilt anses konsekvensen å være ubetydelig (0).
Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som intet til lite negativt for flora.

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

E6 Dal – Minnesund som ikke omfattes av de omtalte lokalitetene

0=Intet

Verdi
For øvrig er det ikke registrert viktige naturtyper eller gjort funn av rødlistede arter med hensyn på flora
på strekningen Dal – Minnesund (Bratli og Larsen 2005 foreløpig rapport). Naturtypene langs E6
trasén gis generelt liten verdi i denne sammenhengen. Innenfor det aktuelle utbyggingsområdet er det
heller ikke gjort funn av dyrearter med rødlistestatus og stekningen gis generelt liten verdi med hensyn
på fauna. Det er stor bestand av både stedegen og trekkende elg på hele strekningen fra Dal til
Minnesund. I et bestandsdynamisk perspektiv har strekningen middels – stor verdi for hjortevilt.

Omfanget av tiltaket vurderes som lite til middels negativt for flora.

Konsekvens
Under kartleggingen av biologisk mangfold har den delen som ikke omtales ovenfor ikke fått noen
spesiell verdi med hensyn på flora, og den generelle verdien er satt til liten. Omfanget som følge av
vegutbyggingen for floraen er også vurdert som lite. Konsekvensen for floraen vurderes derfor for
ubetydelig (0) i driftsfasen og anleggsfasen.

Flora:
Liten

Verdien med hensyn på faunaen langs strekningen er generelt vurdert som liten om vi holder
hjorteviltet utenom og omfanget til middels til lite negativt. Konsekvensen for faunaen vurderes som
liten negativ (-) i driftsfasen, men kan være noe større i anleggsfasen på grunn av anleggsstøy.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

For hjortevilt som trekker over større områder vil en utvidelse av E6 ha negative konsekvenser.
Sammenlignet med dagens situasjon, vil en utvidelse som inkluderer stengning av eksisterende sluser,
men etablering av planskilte faunapassasjer, antakelig ikke få noen annen negativ konsekvens enn
noen færre områder hvor viltet kan krysse E6. Barriereeffekten øker, men sikkerheten for dyra som
krysser vegen er også større. Totalt sett vil konsekvensen av utvidelsen være liten negativ (-).

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Fauna:
Liten

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Liten negativ konsekvens (-)
Samlet vurdering: Liten negativ konsekvens (-)

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha middels till stor verdi for temaet flora.
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Delområdene ved Fredheim
Området ved Fredheim består av breelvavsetninger, med sand og leire (NGU). Større vann og
vassdrag i området er Julsrudåna vest for planområdet, og Mjøsa nord for planområdet. Det er ikke
registrert naturtyper eller rødlistede arter i planområdet ved Fredheim. Planområdet består
hovedsakelig av tettbebyggelse og jordbruksareal. De nærmeste områdene med naturmiljø verdier er et
område ved Julsrudåa som er registrert som yngleområde for spurvefugl og hiområde for bever med
verdivekting hhv 2 og 3 (Naturbasen). Dette området ligger på det nærmeste 160 meter fra alternativ E.
I sørenden av Mjøsa er det et område med naturtypen gråor- heggeskog som har verdien viktig
(Naturbasen). Dette området ligger på det nærmeste 270 meter unna alternativ C.

Skogteigen som blir berørt ved valg av alternativ B sett fra sørsiden (Foto H.Gregersen)

Flora:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Fauna:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Kart over området som dekker de tre alternative vegaksene. Grønne felter angir områder med prioriterte naturtyper og
brune felter angir områder med registrert artsdata og røde felter angir vernet areal.

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet fauna.

Vurdering av alternativ B ved Fredheim

Omfang
Flora. Det er ikke registrert eller observert flora i planområdet som utløser krav til beskyttelse. Omfanget
av utbyggingen for flora anses som lite negativ

Verdi
Vegaksen ved alternativ B er planlagt gjennom et område som berører et lite areal med skog. Resten
av arealet består av tett bebyggelse og regulert område. Skogarealet består av ung- til voksen
kulturskog av gran, og et felt med bjørk. Det er lite undervegetasjon i granskogen, men innslag av
løvtrær som bjørk og lønn. Ved befaring ble det ikke observert eller funnet sportegn av sjelden fauna
eller flora. Det ble observert vanlige skogsarter som ekorn, blåmeis, kjøttmeis, fuglekonge, svarttrost og
gråtrost. Verdien for området for fauna og flora vurderes som liten.

Fauna. Planområdet består med unntak av skogsteigen av område med tett bebyggelse. Det er
utvilsomt at en videre fragmentering av skogteigen får konsekvenser med hensyn på antall ynglende
vanlige skogsarter. Veien kan forstyrre som følge av at den splitter opp skogsteigen, samtidig som
effekten av trafikken kan virke stressende og være direkte dødelig. De berørte artene er likevel vanlig
forekommende og uten verneverdi. Omfanget vurderes som lite negativt.
Flora:
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Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Teksthefte

Lite
Middels
positivt positivt

Flora. Det er ikke registrert eller observert flora i planområdet som utløser krav til beskyttelse. Omfanget
av utbyggingen for flora anses som ubetydelig

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Fauna. Det er ikke registrert eller observert fauna i planområdet som utløser krav til beskyttelse. Omfanget av utbyggingen for fauna anses som ubetydelig.

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for flora.
Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Stort
positivt

0=Intet

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være ubetydelig for temaet flora.

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurderes som lite negativt for fauna.

Fauna:

Konsekvens
Verdien med hensyn på floraen ved alternativ B vurderes som liten. Omfanget av påvirkning på floraen
anses som lite negativt og konsekvensen vurderes som ubetydelig.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Verdien med hensyn på faunaen vurderes som liten, og omfanget som lite negativt, og konsekvensen
for faunaen vurderes derfor som ubetydelig.

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være ubetydelig for temaet fauna.

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna:Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)

Konsekvens
Verdien med hensyn på floraen ved alternativ C vurderes som liten. Omfanget av påvirkning på floraen
anses som lite negativt og konsekvensen vurderes som ubetydelig.
Verdien med hensyn på faunaen vurderes som liten, og omfanget som lite negativt, og konsekvensen
for faunaen vurderes derfor som ubetydelig.

Vurdering av alternativ C ved Fredheim
Verdi
Vegaksen ved alternativ C er planlagt gjennom et område som består av tettbebyggelse og regulert
område. Verdien for området for fauna og flora vurderes som liten.

Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)
Vurdering av alternativ E ved Fredheim

Flora:
Liten

Verdi
Vegaksen ved alternativ E er planlagt gjennom et område som består av jordbruksareal, kulturskog og
veg. Det er ikke registrert eller observert flora eller fauna i planområdet som utløser krav til beskyttelse.
Det er likevel grunn til å tro at det hekker vipe i tilknytning til jordbruksarealet. Vipebestanden er i
nedgang, og arten er verdsatt med vekttall 1- 3 (DN-håndbok 11). Det foreligger sannsynlig midlere
(regional) verneverdi, og området for fauna vurderes å ha middels verdi.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Fauna:

Flora:
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Området er vurdert til å ha liten verdi for temaet flora.
Fauna:

Omfang
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Samlet konsekvens for hele strekningen Dal - Minnesund
Liten

Konsekvensene knyttet til traseen har syv områder med negativ konsekvens. Generelt varierer verdien
fra middels til stor i de aktuelle områdene med liten negativ konsekvens. Omfanget av tiltaket i disse
områdene er generelt lite negativt til intet fordi veien stort sett følger samme trasé som tidligere. Det er
imidlertid et område (Ormlia) som utpreger seg med middels verdi og stort omfang. Denne lokaliteten er
imidlertid liten i geografisk utstrekkelse og er dessuten isolert som en øy i et område av innmark og
hogst. Det forventes dessuten at tiltakene med vannbehandling og etablering av planskilte
faunapassasjer vil bidra til å redusere de negative konsekvensene for naturmiljøet av vegutvidelsen.
Samlet vurderes konsekvensene for temaet naturmiljøstrekningen til liten negativ konsekvens.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha middels verdi for temaet fauna.

Omfang
Flora. Det er ikke registrert eller observert flora i planområdet som utløser krav til beskyttelse. Omfanget
av utbyggingen for flora anses som ubetydelig .

Samlet konsekvens for temaer naturmiljø er liten negativ (-)
Fauna. Det er ikke registrert eller observert fauna i planområdet som utløser krav til beskyttelse, men
med stor sannsynlighet hekker det vipe i området. En trafikkert veg kan virke stressende og være direkte dødelig for en lokal vipebestand. Det er viktig å betrakte omfanget av utbyggingen for vipe i lys av
relativt stort tilgjengelig jordbruksareal i området. Omfanget av utbyggingen for fauna anses som lite
negativt.

Tabell 6-9: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet naturmiljø for hele strekningen, samt for
delområdene.

Området
Dal-Andelva
Andelva
Andelva N – Ormlia
Ormliakrysset
Ormlia / fv508
Ormlia Boksrud S
Boksrud N – Eidsvolltunnelen
Eidsvolltunnelen
Eidsvolltunnelen – Minnesund S
Minnesund
Dal – Minnesund ikke omfattet av beskrevne lokaliteter
Samlet konsekvens

Flora:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Tiltaket
0
0
--0
0
-

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være ubetydelig for temaet flora.

Fauna:
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

Samlet konsekvens for alternativene ved Fredheim

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Konsekvensene knyttet til de tre alternativene er ubetydelig. Det er funnet sannsynlighet for middels
faunaverdi ved alternativ E, men omfanget anses som lite negativt. Og konsekvensene for samtlige
utbyggingsalternativene anses som ubetydelig.

0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativt for temaet fauna.
Samlet konsekvens for temaer naturmiljø er ubetydelig (0)
Tabell 6-10: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet naturmiljø for de tre utbyggingsalternativene for rv33.

Konsekvens
Verdien med hensyn på floraen ved alternativ E vurderes som liten. Omfanget av påvirkning på floraen
anses som lite negativt og konsekvensen vurderes som ubetydelig.

Fredheim - området

Verdien med hensyn på faunaen vurderes som middels, og omfanget som lite negativt, og
konsekvensen for faunaen vurderes derfor som ubetydelig.
Flora: Ubetydelig konsekvens (0)
Fauna: Ubetydelig konsekvens (0)
Samlet vurdering: Ubetydelig konsekvens (0)
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Alternativ B

Alternativ C

Alternativ E

Samlet vurdering

0

0

0

Rangering

2

1

3

Statens vegvesen

Teksthefte

6.4.4. Kulturmiljø og kulturminner
Anleggsfasen
Generelt forventes konsekvensene å være noe høyere i anleggsfasen enn i driftsfasen spesielt for vilt
på grunn av støy fra byggevirksomheten. For livet i ferskvannslokaliteter forventes også større
konsekvenser i anleggsfasen på grunn av avrenning som fører til blakking av vannet.

Innledning
Temaet kulturmiljø tar utgangspunkt i den kulturhistoriske verdien av berørte områder, og vurderer om
tiltaket vil redusere eller styrke verdien av disse.
Definisjon
Kulturminner og kulturmiljøer er definert i Lov om kulturminner.
Kulturminner er definert som alle spor etter menneskelige virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
sammenheng. Ved avgrensning av kulturmiljøer må det påvises hvilken helhet eller sammenheng
kulturminnene inngår i.
Automatisk fredede kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra 1537 og alle erklærte
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650, jf. Lov om kulturminner §4.
Kulturlandskap er landskap som er preget av menneskelig bruk og virksomhet.

Avbøtende tiltak
Det er ikke mange landområder langs dagens trasé av E6 mellom Dal og Minnesund som utmerker seg
med hensyn på naturverdier. Om mulig bør derfor de områdene som grenser inn til veien og har fått en
viss verdi skånes mest mulig. Dette gjelder lokalitet 34, Verkensmåsan og lokalitet 145, sørenden av
Mjøsa med gråorheggeskog. Når det skal drives ny tunnel ved siden av den eksisterende
Eidsvolltunnelen bør det treffes tiltak som motvirker lekkasje av grunnvann fra åsen over.
Generelt bør anleggsarbeidet gjennomføres slik at skadene på tilgrensende områder unngås. I den
grad det er mulig vil bruk av frø fra den naturlige vegetasjonen bidra til et mer harmonisk landskapsbilde
på sikkerhetssonene langs kantene av veien.

Overordnede mål
Det er et strategisk mål at både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer
skal bevares for framtida og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som kunnskaps-,
opplevelses- og bruksressurser. Det er et sektoransvar for transportetatene at de ikke ødelegge
områder med stor kulturhistorisk verdi.

Overflatevann som kan berøre, Kølatjern, Andelva, Nessa, Julsrudåa og Vorma bør ikke slippes direkte
ut i vannforekomsten, men behandles på en slik måte at vannkvaliteten ikke blir dårligere enn i dag. Det
bør velges løsninger som tar høyde for at vannkvaliteten ikke blir dårligere ved en økt fremtidig trafikk.
EU’s vanndirektiv som har som mål at alle vannforekomster skal beskyttes mot forringelse av tilstanden,
og om nødvendig restaureres for å tilfredsstille kravene til såkalt ”god tilstand” innen 2015.
Vannkvaliteten bør undersøkes i berørte elver og bekkedrag der en ikke har oversikt over dagens
situasjon. Vannprøver bør også tas under og etter utbyggingen for å avklare effekten av eventuelle
avbøtende tiltak. Det er igangsatt et vannovervåkningsprogram som vil undersøke eventuelle
konsekvenser for overflatevann på nedstrømsside av vegen.

Avgrensning mot andre fagtema
Fagtemaet kulturmiljø er definert med følgende avgrensninger:
De visuelle forhold knyttet til kulturlandskapet, kulturminner og kulturmiljø omtales og vektlegges
under landskapsbilde
Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien, vektlegges under temaet kulturmiljø
Identiteten som en gruppe beboere eller brukere knytter til spesielle kulturminner/miljøer,
landskapsrom eller naturtyper, skal behandles under temaet nærmiljø og friluftsliv
Det kulturhistoriske aspektet skal behandles under temaet kulturmiljø

Deler av masser fra den nåværende steinfyllingen over Andelva skal fjernes ned til en meters dybde
under HRV. Massene som blir liggende under vann bør være så grove at de gir gode skjulmuligheter for
kreps og fiskeyngel.
I anleggsfasen bør det forhindres at det kommer tilslammet og forurenset vann ut i Kølatjern, Andelva,
Nessa, Julsrudåa med sidebekk og i Vorma.

Usikkerhet
Usikkerhet for tema kulturmiljø kan knyttes til registreringer av kulturminner under bakken/under vann,
vurderinger av sannsynligheten for å finne slike kulturminner, og selve tiltaket. I denne fasen vet vi mer
eksakt om tiltaket berører de registrerte kulturminnene, enn i forrige fase.

Det er viktig at de tiltakene som iverksettes for hjortevilt følges opp i etterkant at utbyggingen slik at man
kan se om de fungerer som forutsatt eller om man må gå inn med ytterligere tilrettelegging (fôring,
oppkjøring av scooterspor vinterstid o.l). Dette beskrives i Miljøoppfølgingsprogrammet.

Innsamling av data
Arbeidet med konsekvensanalysen er utført med bakgrunn i tidligere konsekvensutredning, befaring av
vegstrekningen og influensområdet, kartmateriale, flyfoto og bilder.
Tema kulturmiljø ble utredet i konsekvensutredningen for strekningen Gardermoen – Moelv på ett
overordnet nivå i 2002.
Akershus fylkeskommune har i 2005/2006 gjennomført en omfattende registrering som foreligger som
foreløpig rapport. (Akershus fylkeskommune, Øystein Amundsen, Rapport for registrering av automatisk
fredede kulturminner, 2006)
Norsk sjøfartsmuseum har foretatt arkeologiske undersøkelser under vann ved Andelva (SVO Saksnr
2004/57295-160).
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Kilder
Statens vegvesen Akershus og Hedmark; Konsekvensutredning E6 Gardermoen – Moelv,
hovedrapport og temahefter Landskapsbilde og Kulturminner og kulturmiljøer. August 2002.
(forkortet til KU 2002)
Akershus fylkeskommune, Foreløpig rapport fra registrering av automatisk fredede kulturminner,
Øystein Amundsen 14.4-28.10-2005.
Statens vegvesen og Jernbaneverket, Fellesprosjektet E6-Dovrebanen Eidsvoll Stange 2006
Eidsvoll kommune, kommune planens arealdel.
NIJOS, Landskapsregioner i Norge, landskapsbeskrivelser. NIJOS-rapport 2/98

Influensområdet
Fordi tiltaket i hovedsak omfatter utvidelse av eksisterende veg, vil området som influeres av vegen i
hovedsak være tilsvarende det som influeres av dagens veg. I enkelte områder kan influensområdet
forandres der vegen utvides og kulturmiljøene berøres.

Metode, kriterier for arbeidet
Kulturmiljøer beskrives med kjente kulturminner og etter hvilken helhet eller sammenheng disse inngår.
Kulturminnenes verdi settes uavhengig av juridisk status. Håndbok 140 gir kriterier for beskrivelse av
verdi, omfang og konsekvens.
Verdi
Det skal vurderes etter kriteriene i figur 6.18 i håndbok 140, og begrunnes hvorfor og på hvilken måte
eksempelvis at kulturmiljø har noe tidsdybde eller inneholder enkeltbygninger med arkitektoniske
kvaliteter. Type kulturmiljø det her er snakk om tilhører kategorien Fornminner/samiske kulturminner
(automatisk fredet) og Kulturmiljøer knyttet til primærnæringene. På Minnesund gjelder kategorien
tekniske kulturminner knyttet til samferdsel.
Omfang
Omfanget beskriver hvordan det konkrete tiltaket vil påvirke kulturmiljøet. Det vurderes med hensyn på
kulturminner og - miljøers endring og lesbarhet og historisk sammenheng og struktur. Kriterier i figur
6.19, Håndbok 140, benyttes.
Konsekvens
Konsekvens for kulturmiljøene vil være de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til
referansesituasjonen ut fra å sammenholde verdi og omfangsvurderingene.

Kart som viser planstrekningen
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Overordnede karakteristiske trekk
Planområdet ligger innenfor landskapsregionen Leirjordsbygdene på Østlandet (region 3). Terrenget
preges av marine avsetninger i lavt åslandskap. En stor del av avsetningene har vært ravinert, men er
de senere tiår planert og omformet til bølgende landskap. Elvene ligger forsenket i det ravinerte
landskapet og er lite synlige. Regionen har stor oppdyrkingsgrad og hører til de beste jorbruksbygdene i
landet. Området har for en stor del hatt sammenhengende jordbrukskultur fra yngre steinalder til i dag.
Jordbruksbebyggelsen ligger ofte forholdsvis åpent i flatt lende omgitt av lave skogdekte åser. Intakte
ravinelandskap som ennå er i bruk til beite har blitt sjeldent, før var dette meget vanlig.
Gårdsbebyggelse fra ulike epoker ligger ofte i åpne firkanttun og gjerne med naturbestemt plassering
på oppstikkende knauser i jordbruksmarka. Vegetasjonsmessig er regionen kjennetegnet ved barskog
med innslag av edelløvskog.
Eidsvoll kommune er rik på kulturminner og det er blant annet kjent en rekke monumentale gravhauger
fra jernalder i områdene rundt E6. Gravhaugene er i første rekke spor etter jernalderens
bosetningsmønster og ligger hovedsakelig i tilknytning til hovedgårdene i de sentrale
jordbruksområdene rundt Råholt, Minnesund, Mjøsa og langs Vorma. I utmarksområdene finner man
spor etter utstrakt aktivitet knyttet til fangst og kullproduksjon. Denne aktiviteten strekker seg langt
tilbake i tid og det er kjent et stort antall fangstgroper og kullgroper i utmarksområdene mellom Eidsvoll,
Nannestad og Hurdal. Undersøkelser i forbindelse med fylkeskommunens registreringer i 2005 tyder på
at denne aktiviteten har vært omfattende på overgangen mellom jernalder og middelalder; rundt 10001050 e. Kr, og ved overgangen fra middelalder til nyere tid; rundt 1400-1550 e. Kr. Størst er likevel
aktiviteten fra 1600-tallet fremover. Etableringen av driften ved Eidsvoll verk i 1624 førte med seg behov
for kullproduksjon på et ”industrielt nivå”. Og i utmarksområdene fra Dal til Minnesund ligger det et
meget stort antall nyere tids kullmiler som spor etter den ”tidligindustrielle” utviklingen på Øvre
Romerike.
Til sammen avdekket fylkeskommunens undersøkelser i 2005 25 områder med automatisk fredede
kulturminner, og 21 områder med nyere tids kulturminner. Funnene viser stor variasjon i både
kulturminnetype og tidsdybde, og representerer spor etter menneskelig aktivitet fra eldre steinalder og
fram til i dag; innenfor en tidshorisont på minst 7500 år.
Kulturmiljøene beskrevet i konsekvensvurderingen fra 2002 danner grunnlag for inndelingen. I tillegg er
det registrert flere nye områder med kulturminner som vurderes som verdifulle kulturmiljøer i den nye
registreringen av automatisk fredede kulturminner i 2005. Kulturmiljøene er skrevet kursiv i
strekningsbeskrivelsen under. Se for øvrig kart på forrige side.
Dal - Andelva
Vegen går gjennom et utmarkspreget skogkledd morenelandskap. Ved ”Statsrådskjæringa” overtar
sandholdige masser. I KU i 2002 ble kulturmiljøet på strekningen vurdert til å ha liten verdi. Det er ved
registreringen 2005 funnet utmarksrelaterte kulturminner i et område omkring ”Statsrådskjæringa”. Det
er også funnet en gruppe med kullgroper sør for Sundbyvegen, vest for E6.

Eidsvollstunnelen - Minnesund Området består hovedsaklig av innmarkslandskap, et åpent
kulturlandskap mellom skogkledte åspartier. Gårdstunene er verdifulle kulturmiljøer. Nordvest for
tunnelutløpet ligger et område med en gruppe med kulturminner, deriblant gravhauger fra jernalderen i
beitemark ved gården Åsgård nordre. Det er også registrert et antall automatisk fredede kulturminner
knyttet til kullproduksjon i områdene fra Tømtekrysset til vegvesenets vegstasjon ved Minne.
Fredheim - Minnesund
Området omfatter Fredheimområdet på vestsiden av E6 og arealene ved brustedet over Minnesund og
inkluderer sammenhenger i et kulturmiljø hvor sundet utgjør basis for et historisk knutepunkt for
samferdsel fra steinalder, jernalder, middelalder og fram til i dag. Brumiljøet er vurdert som
bevaringsverdig i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner. Det visuelt synlige
miljøet ved Mjøssamlingene forteller om bruk av vassdraget de siste hundreåra.

Vurdering av delområdene langs strekningen Dal – Minnesund, samt Fredheim
Dal - Andelva
Utmarksrelaterte kulturminner ved ”Statsrådskjæringa”
Kulturminnene består av to rester av en hulvei på begge sider av E6, samt andre nærliggende
kulturminner fra jernalder/middelalder som indikerer samtidighet. Området har således et utmarkskulturmiljø beliggende på en sandavsetning som gjør hulveien i skråningene tydelig i terrenget.
Hulveien er del av et større miljø med gangstier og driftsveger fra nyere tid som krysser E6-traseen.
Systemet er interessant fordi det viser historisk dybde i et område der man også finner en av de
spesielle trasèene som Eidsvollmennene sies å ha brukt i 1814.
Det er registrert et antall nyere tids- og automatisk fredede kulturminner i områdene like nord for Dalkrysset, ved ”Statsrådskjæringa” og ved Sundbyveien i form av hulveier, kullgroper, fangstgroper,
kullmiler, ”milegroper” og tjæremile.

Kulturminnetype
Hulvei
Kullgrop
Fangstgrop
Kullmile
Milegroper
Tjæremile

Antall
2
5
3
13
2
1

Vernestatus
Automatisk fredet
Automatisk fredet
Automatisk fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet

Andelva
Andelva danner en dominerende landskapslinje som preger den romlige opplevelsen i et kulturmiljø
med strandsone med holmer omgitt av skogkledte grunnfjellåser. Dagens veg krysser elva på
steinfylling med kulvert for gjennomløp. Kulturmiljøet på den nordre siden av Andelva er knyttet til
automatisk fredede kulturminner fra steinalder. Noen av kulturminnene ligger 1-2 m under dagens
normalvannstand.
Andelva - Eidsvolltunnelen
Strekningen er preget av barskog på grunnfjellsåser med enkelte åpne kulturlandskaper. Eidsvoll
bygdetun danner et kulturmiljø like sør for Eidsvolltunnelen. Bygdetunet ble etablert i 1950 og består av
bygninger fra 17- og 1800 tallet. På Ås vestre, over Eidsvolltunnelen, ligger et kulturmiljø i
beitemark/utmark med kulturminner fra nyere tid. Over tunnelen ligger også et kulturmiljø ved Ås nordre
med steingjerde, tjæremiler og rydningsrøyser.
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Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Inte

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativt.
Konsekvens
Konsekvensen er vurdert til å være liten negativ konsekvens (-)
Andelva
Steinalderboplasser og funn av steinredskaper i strandsonen
Kulturmiljøet inneholder flere boplasser og funn fra Steinalderen. Lokaliteten er gitt middels verdi (KU
2002), men det ble ved nyregistreringen i 2005 gjort flere funn. Det er i vannkanten at kulturmiljøet
oppleves sterkest. Kulturmiljøet er representativt og har funn fra Nøstvetkulturen, noe som ikke er vanlig
på Romerike.
Det var fra tidligere kjent en lokalitet fra steinalderen i området; gitt middels verdi (KU 2002). Ved
nyregistrering 2005 ble det imidlertid registrert til sammen fem steinalderboplasser med i alt åtte
separate lokaliteter.
Kulturminnetype
Steinalderboplass
Hulvei på østsida av E6 ved Statsrådsskjæringa

Hulvei på vestsida Av E6 samme sted

Vernestatus
Automatisk fredet

Verdi
Verdien beholdes som Middels verdi (KU 2002), men i den beste delen av skalaen, med tanke på de
funnene som er uvanlige så langt fra kysten.

Verdi
Hulveien i sitt skogsmiljø er vurdert til å ha middels til stor verdi, ved å være representativ for
funksjonen, og ved sin beliggenhet i forhold til Eidsvoll og 1814. Kulturminnet ligger i et intakt miljø med
andre kulturminner som fangstgroper og kullgroper fra jernalder/middelalder, og selv om det er
nærføring til E6 så blir den dype traseen i skjæringen ikke visuelt forstyrrende for opplevelsen av
kulturmiljøet.
Liten

Antall
5

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Områdets verdi er vurdert til å ha middels til stor verdi.

Omfang
Dagens fylling over elva reduserer opplevelsen av kulturmiljøet. Ny løsning vil bedre dette forholdet
noe, ved at bruspennet blir 4 ganger så lagt. Imidlertid vil fyllingene, for brua, komme nært
steinalderboplassene, særlig på sørsida.

Verdien av området er vurdert til middels til stor verdi

Omfang
Utvidelsen av E6 i seg selv vil ikke gripe inn i kulturminnet og miljøet rundt. Ny gangbru, for
Statsrådsvegen, vil berøre kulturmiljøet. Tiltaket vil, i mindre grad, redusere den historiske lesbarheten
og medføre at ytterkanten av kulturmiljøet på vestsiden av vegen blir skadet. Hulveien er imidlertid
berørt av E6 fra før på dette punktet. Driftsveg/turvegen på østsiden av vegen vil også medføre mindre
inngrep i kulturminnet.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltakets omfang er vurdert til å være middels til lite negativt.

Konsekvens
Konsekvensen er vurdert til liten negativ konsekvens (-)
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Andelva – Eidsvolltunnelen
Eidsvoll bygdetun
Kulturmiljøet har stor opplevelsesmessig og kunnskapsmessig verdi som er knyttet til formidling av
arkitektur og bosetningshistorie i området (KU 2002).

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket omfang er vurdert til å være middels til lite negativt for kulturminnet.
Kullgrop ved Brensmork
Kullgrop beliggende på østsiden av veien ved Brensmork. Kullgropen er datert til vikingtid og er således
automatisk fredet.
Kulturminnetype
Kullgrop

Antall
1

Vernestatus
Automatisk fredet

Konsekvens
Konsekvensen er vurdert til liten negativ konsekvens for kulturmiljø (-)
Konsekvensen er vurdert til liten til middels negativ konsekvens for kulturminner (- /- -)

Ås vestre
Beitelandskapet på høyderyggen over tunnelen har mange elementer fra nyere tid med tuft, steinstreng,
tørrmur og rydningsrøyser.

Verdi

Liten

Kulturminnetype
Rydningsrøys
Tuft
Tørrmur
Steinstreng

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Kulturmiljøet er vurdert til å ha stor verdi.

Liten

Antall
18
1
1
1

Vernestatus
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet

Verdi
Kulturmiljøet vurderes til å ha middels verdi ved å være et representativt kulturlandskap for området.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Liten

Kulturminnet er vurdert til å ha liten til middels verdi.

Omfang
Omfanget er lite da vegutvidelsen vil skje mot vest. Det legges opp støyvoll langs E6 på østsiden mot
Bygdetunet.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Stort
positivt

Området er vurdert til middels verdi.
Omfang
E6 går i tunnel under området og utvidelsen ved tunnelmunningen vil ikke påvirke den østre siden av
traseen.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

0=Intet

0=Intet

Tiltakets omfang er vurdert til å være lite negativt for kulturmiljøet.

Omfanget av tiltaket er vurdert til intet.

Kulturminnet blir ikke direkte berørt, men kommer utilbørlig nær motorveien. Tiltaket er vurdert til å ha
lite til middels negativt omfang.

Konsekvens
Konsekvensen er vurdert til å ha ubetydelig konsekvens (0)
Ås nordre
Område med steingjerde, tjæremiler og rydningsrøyser, og et monumentalt steingjerde, alt kulturminner
fra nyere tid. Kulturmiljøet ligger på ryggen over Eidsvolltunnelen.
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Område med agrare kulturminner i form av rydningsrøyser, tufter, steingjerder og vegfar, samt grop og
kullgrop beliggende på toppen av Eidsvolltunnelen. Kullgropen og gropen er automatisk fredet. Øvrige
kulturminner stammer fra nyere tid.

Kulturminnetype

Antall

Kullgrop
Grop
Rydningsrøys
Tuft
Veifar
Steinstreng
Tjæremile

1
1
27
1
1
2
1

Tømte – Julsrud – Berger - Minne
Åpen sandmo mellom Tømtekrysset og Minnesund med funn av kulturminner i tilknytning til
kullproduksjon i eldre jernalder, yngre jernalder og middelalder, samt nyere tid. Hovedtyngden av
kulturminner ligger i nær tilknytning til eksisterende motorveg.

Vernestatus

Kulturminnetype

Automatisk fredet
Automatisk fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet

Kullgrop
Grop
Rydningsrøys
Tuft
Veifar

1
1
27
1
1

Automatisk fredet
Automatisk fredet
Ikke fredet
Ikke fredet
Ikke fredet

Steinstreng
Tjæremile

2
1

Ikke fredet
Ikke fredet

Verdi
Kulturmiljøet vurderes til å ha middels verdi.

Liten

Antall

Vernestatus

Verdi
Kulturmiljøet er knyttet til jordbruk og gårdstun og området med denne tidsdybden vurderes til middels
verdi.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området er vurdert til å ha middels verdi.

Områdets verdi er vurdert til middels verdi.
Omfang
E6 går i tunnel under området og utvidelsen ved tunnelmunningen vil ikke påvirke den østre siden av
traseen, der kulturminnene er lokalisert.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Kulturminnet er knyttet til kullproduksjon i utmark og er automatisk fredet.

Stort
positivt

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

I------I------I------0------I------I------I
Omfanget av tiltaket
Ï er vurdert til intet.
0=Intet

Områdets verdi er vurdert til å ha liten til middels verdi.
Konsekvensen
Konsekvensen er vurdert til ubetydelig konsekvens (0)

Omfang
Omfanget er lite til ubetydelig da utvidelsen skjer mot øst mens kulturmiljøet ligger vest for traseen.
Skilting, viltgjerder, vegutstyr og belysning kan komme til å forstyrre inntrykket av kulturmiljøet dersom
det ikke tas særlige hensyn.

Eidsvolltunnelen – Minnesund
Åsgard - Nordgarn
Det beitepregede området vest for E6 har kulturminner både fra jernalder og nyere tid. Området har 8
gravhauger i nåværende hogstfelt, hulvei og mange rydningsrøyser, samt steingjerde/steinstreng.
Kulturminnetype
Gravhaug
Hulvei
Rydningsrøys
Steinstreng

Antall
8
1
34
3

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Vernestatus
Automatisk fredet
Automatisk fredet
Ikke fredet
Ikke fredet

Omfanget av tiltakets er vurdert til intet for kulturmiljøet.
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Kulturminne ligger i nær tilknytning til motorvegen, og blir således berørt av tiltaket.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï omfang
Middels positivt til lite

Stort
positivt

0=Intet

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Omfanget av tiltakets er vurdert til å være middels positivt til lite.

0=Intet

Konsekvens
Konsekvensen er vurdert til liten positiv konsekvens for kulturmiljøet (0)

Omfanget av tiltaket er vurdert til middels til stort negativ for kulturminnet.

Konsekvens
Tiltaket vil stort sett ikke endre kulturmiljøet, og konsekvensen er liten til ubetydelig. Dersom det tas
særlige hensyn til dette kulturmiljøet, vil inntrykket fra vegen kunne forbedres i forhold til opplevelsen av
kulturmiljøet.

Vurdering av Fredheim-området

Konsekvensen er vurdert til ubetydelig konsekvens for kulturmiljøet (0)
Konsekvensen er vurdert til middels negativ konsekvens for kulturminner (- -)

Det er funnet flere kulturminner i form av kullgroper og kokegroper i Fredheimområdet, fra Setrevegen
til Tømtekrysset. Kullgropene er knyttet til kullproduksjon i jernalder-middelalder, og er et av svært
mange slike på Øvre-Romerike. Kokegropene er en del av et aktivitetsområde fra jernalder/middelalder.

Fredheim - Minnesund
Minnesund - Samferdselsknutepunktet
Arkeologiske funn av steinalderlokaliteter samt graver fra bronsealderen og jernalderen bærer preg om
aktivitet i og ved Minnesund som har dype kulturhistoriske tradisjoner. (KU 2002) Oldtidsvegen til
Hamar går på østsiden av Vorma og møter ved gården Dorr den Trondhjemske kongeveg, som går
over sundet fra gården Minne. Gårdene Dorr og Minne danner gårdskjerner ved Langset kirke, og
sammen med vegløpene vitner de om ferdselstradisjoner med god tidsdybde. Mjøssamlingene ved
Minnesund viser historie innen sjøtransport, tømmerfløting, båtfart og fiske. Fram til 1925 ble det drevet
fergetransport over sundet.

Alternativ B
Verdi
Det er gjort funn av ei kullgrop i dyrket mark like vest for industriområdet på Minnesund og sør for
Feiringvegen. Og det er funnet fire kullmiler i området mellom vektstasjonen og kraftlinja, på Fredheim.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Verdi
Dette er et regionalt og nasjonalt verdifullt kulturmiljø. (KU 2002)

Liten

Det som betegnes som Fredheimområdet i denne sammenhengen var opprinnelig jordbruksområder. I
dag fremstår området som et sammensatt område med boliger og næring/industri inntil Trondheimsveien, avgrenset av dyrka mark mot vest.

Området er vurdert til å ha liten til middels verdi.

Omfang
Kullgropen ligger i sin helhet innenfor ny trase for rv33. Tiltaket er vurdert til å ha stor negativt omfang
for kulturminnet, men forringer ikke noe helhetlig kulturmiljø. Kulturminnene i området mellom
vektstasjonen og dagens kryss vil bli berørt av tiltaket. Tiltaket vil berøre noen av kullmilene ved
etableringen av nytt kryssområde.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha stor verdi.

Omfang
Utvidelsen vil skje både mot øst og vest, og berører en smal stripe mot Minne der det i dag er anlagt et
rasteanlegg som brukes fra lokalvegen. Omlegging av kryss og ny lokalvegføring med bru i nåværende
kryssområde vil gi en ny og visuelt forbedret situasjon i området. Kryssområdet vil bli liggende i større
avstand fra kulturmiljøet og lokalvegbrua vil være en ”lettere” konstruksjon enn dagens kryss. Omfanget
settes til middels positivt omfang / lite omfang.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
Middels positivt
til lite omfang
0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være middels negativt.

Konsekvens
Tiltaket medfører at kulturminnene vil måtte fjernes før realiseringen av tiltaket.
Liten til middels negativ konsekvens (- )
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Alternativ C
Konsekvens
Tiltaket vurderes til å ha liten negativ konsekvens.

Verdi
Det er gjort funn av en kullmile i området mellom E6 og Trondheimsvegen.

Liten negativ konsekvens (-)

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Samlet konsekvens for strekningen Dal - Minnesund
Konsekvensene knyttet til traseen har tre områder med negativ konsekvens. Både kulturmiljøet ved
Statsrådskjæringa, Andelva og ved Eidsvoll bygdetun der det er påvist lite / middels negativt omfang, vil
videre utforming og avbøtende tiltak kunne eliminere de negative konsekvensene. Bortsett fra disse
kulturmiljøene har tiltaket ubetydelig konsekvens.

Området er vurdert til å ha liten verdi.
Omfang
Tiltaket vil ikke komme i direkte konflikt med kulturminnet i området mellom dagens kryss og
Trondheimsvegen på Fredheim.

Samlet konsekvens liten negativ (-)
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Tabell 6-11: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet kulturminner og kulturmiljø for hele
strekningen, samt for delområdene.

Stort
positivt

Området

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Tiltaket
0
0
0
0
0/-

Dal-Andelva
Andelva
Andelva-Eidsvoll bygdetun
Ås vestre
Ås nordre
Eidsvolltunnelen - Minnesund
Minnesund
Samlet konsekvens

0=Intet

Omfanget av tiltaket vurdert til å være lite negativt.

Konsekvens
Liten negativ konsekvens (-)

Alternativ E

Samlet konsekvens for alternativene ved Fredheim

Verdi
Det er gjort funn av kullgrop og kokegrop i områdene på begge sider av Setrevegen.

Liten

Samlet konsekvens for Fredheim området for alternativ B, C og D er liten negativ konsekvens (-)

Middels Stor

Tabell 6-12: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet kulturminner og kulturmiljø for de tre
utbygging alternativene for rv33.

I------I------I------I
Ï

Fredheim området

Området er vurdert til å ha liten til middels verdi.

Samlet vurdering
Rangering

Omfang
Tiltaket vil ikke komme i konflikt med noe definert kulturmiljø, men komme i direkte konflikt med enkelt
kulturminner.

Anleggsfasen

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Alternativ B
1

Alternativ C
2

Alternativ E
3

Ved Andelva. Det blir viktig å unngå skader i terrenget der det blir nærføring til steinalderboplassene
ved opparbeidelse av fyllingene.

Stort
positivt

Avbøtende tiltak

I------I------I------0------I------I------I
Ï

”Statsrådskjæringa”/Råholt: Driftsveg ved ”Statsrådskjæringa” plasseres utenfor (sør for) kulturmiljøet
med hulveien i området og vil ta bort den negative konsekvensen for kulturmiljøet her.

0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativt.
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Ved Andelva: God utforming av fyllinger som vil bli nye omgivelser for steinalder-kulturmiljøet i
strandsonen.
Ved Eidsvoll bygdetun: God utforming av støyvoll vil ta bort negative konsekvenser med hensyn til støy
fra vegen.
Ved Minnesund: Det bør foretas en omarbeiding i rasteområdet ved ”Primstaven” for at dette området
skal få en bedre definert form. Dette området fungerer i dag som en buffer mellom dagens veg og
lokalmiljøet ved Minne gård. Denne rammen omkring kulturmiljøet ved Minnesund kan med fordel
forsterkes.

6.4.5. Naturressurser - Landbruk
Innledning
Landbruk omfatter jordbruk og skogbruk samt annen økonomisk utnytting av utmarksresursene i
tilknytning til landbruk. Erstatning for erverv av grunn og rettigheter, for eksempel i forbindelse med tap
av arealer, driftsbygninger etc., inngår i kostnadsoverslaget, og er behandlet under prissatte
konsekvenser.
I følge nasjonale målsetninger skal jordvernet styrkes. Det vises til St.prp nr 1 2004-2005 hvor det heter
at omdisponeringstakten for verdifulle jordressurser skal halveres innen 2010. Det må velges løsninger
hvor inngrep i jordressurser og kulturlandskap minimeres.
I utredningsprogrammet for temaet landbruk heter det:
”Landbruk/beitedyrenes krysningsmuligheter skal registreres og vurderes. Det skal utredes plassering
og utforming av over- og underganger beregnet for beitedyr på strekningen, samt gjerder.
Konsekvensene for landbruk inndeles i punktene arealregnskap, driftsmessige ulemper på overordnet
nivå og avbøtende tiltak. Landbruksområder som berøres av utvidelsen skal arealberegnes og identifiseres som henholdsvis gårdsanlegg, dyrket mark, beite og skog.”

Influensområdet
Influensområdet defineres til å være traséens fysiske arealbeslag i terrenget. Beregninger er gjort for
traséen mellom Dal (Eidsvolls kommunegrense) og Minnesundbrua. Traséen er delt inn i to
delområder, Dal – Eidsvolltunnelen og Eidsvolltunnelen – Minnesundbrua. I tillegg er det vurdert tre
alternativer for ny utforming av toplanskryss ved Fredheim, alternativene B, C og E.
Begge disse strekningene ligger hovedsakelig i arealkategorien landbruks-, natur- og friluftsområder
(LNF-områder; Kommuneplanens arealdel Eidsvoll kommune 2006 – 2017, planforslag datert 31. mars
2006). Områdene som ikke er LNF-områder, er strekningen før Andelva, som er regulert til Friområde
og småbåthavn, og områdene ved Ormlia, Bogsrud og Minnesund, som er regulert til byggeområder.

Datagrunnlag og metode
Vurderingen er foretatt på grunnlag av eksisterende datakilder som kart, databaser, publikasjoner og
offentlige planer samt konsekvensutredningen for E6 Gardermoen – Moelv, tema Landbruk (Statens
Vegvesen Hedmark 2002) i tillegg til samtaler med ressurspersoner og berørte myndigheter.
Jordressursene på de aktuelle strekningene er kartlagt av NIJOS. Det vil si at dyrkingsklasser av
nedbørbasert og vanningsbasert dyrking av jorden er beregnet for alle utnyttede jordbruksarealer (svært
godt egnet, godt egnet, egnet, dårlig egnet og uegnet) samt at det er angitt hvor store begrensingene av
driften er på de aktuelle områdene (ingen, små, moderate, store eller svært store begrensinger). NIJOS
sin kategorisering av dyrkingsklasser og lokale jordressurser er lagt til grunn for verdivurderingen av
jordbruksområdene (www.skogoglandskap.no). Arealregnskapene er satt opp med bakgrunn i digitale
markslagskart fra NIJO, og foreliggende utkast til reguleringsplan.

Generelt for strekningen Dal – Minnesund
Eksisterende inngrep
Eksisterende E6 krysser gjennom influensområdet som er dominert av jord- og skogbruksområder med
spredt bebyggelse. Eksisterende veg er i hovedsak tofelts med 10 m bredde. Fra Eidsvoll tunnelen til
Minnesundbrua er det i dag 3 - felts med 13,5 m bredde, og sør for Andelva er det trefelts med
krabbefelt. Det finnes også et relativt omfattende skogsbilvegnett.
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Status i landbruket
17 % av arealene i Akershus er dyrka mark, og jordsmonnet i kombinasjon med klima gjør at
jordbruksarealene i området i hovedsak er høyproduktive og avlingene i området er høyere per dekar
(daa) enn gjennomsnittet for landet. Jordbrusarealene i Oslo og Akershus utgjør om lag 1/5 av alt
matkornareal i Norge, og arealer hvor det dyrkes matkorn er vurdert å ha nasjonal verdi.
(Fylkesmannen i Oslo og Akershus 2005. Regionale strategier for vern av jordressurser og kulturlandskap i Akershus).
Innmarksarealet i Eidsvoll kommune utgjør ca. 50 000 daa der kornproduksjon utgjør nesten 3/5 av
arealet. Resten består av eng og kulturbeite samt noe fôrvekster og potet. Jordbruket i Eidsvoll har fulgt
noenlunde samme utvikling som jordbruket ellers på Østlandet de siste 10 årene med redusert
husdyrproduksjon og økt planteproduksjon. Jordbruksarealene i kommunene er under stadig press,
med områdene sør i Råholt og på Dal som de mest utsatte. De siste 10 årene er det bygd ned om lag
300 daa jordbruksjord i Eidsvoll i hovedsak som følge av vekst i folketall og utbygging av veg og
jernbane (www.eidsvoll.kommune.no).

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha middels verdi.

Omfang
En utvidelse av vegen vil føre til et redusert resursgrunnlag gjennom tap av skogsarealer langs hele
strekningen, samt noe tap av fulldyrket mark mellom Ormlia og Bogsrud.
Tabell 6-13: Beregnet arealbeslag for utvidelse av E6 på strekningen Dal – Eidsvolltunnelen.

Arealtype
Skog, høg bonitet
Skog, middels bonitet
Skog, lav bonitet
Beite
Dyrket mark
Annet
Totalt

Eidsvoll kommune har et produktivt skogbruksareal på 275 000 daa noe som tilsvarer 60 % av
kommunens areal. Bonitetsfordelingen er forholdsvis god med 28 % på høg bonitet, 58 % på middels
bonitet og 14 % på lav bonitet. Den årlige nyttbare tømmertilveksten er på ca. 74 000 m³, og
avvirkingen på ca. 70 000 m³. ( www.eidsvoll.kommune.no).
Omfang av tiltaket
Dagens veg skal utvides til firefelts med 20 m bredde, og tiltaket vil beslaglegge areal tilsvarende
vegens utvidelse på vekselvis høyre og venstre side av dagens eksisterende veg. Fra Tømtekrysset til
Minnesund blir utvidelsen på begge sider av eksisterende veg. En del av driftsvegene og eksisterende
over- og underganger for jord- og skogbruket vil også legges om. Omfanget av tiltaket blir noe
begrenset i og med at utvidelsen vil ligge inntil eksisterende veg og ingen landbruksområder vil bli
videre oppstykket som følge av tiltaket.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Dal – Eidsvolltunnelen, kvm
78 500
37 000
36 000
1 400
8 500
13 000
171 700

Lite
Middels
positivt positivt

% av totalt arealbeslag
45
21
21
1
5
7
100

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

En del driftsoverganger er omgjort til underganger. Dette kan by på utfordringer i tilknytning til transport
av større landbruksmaskiner som hogstmaskiner og skurtreskere som vil kreve en viss høyde for å
tillate enklest mulig passering. Antall krysninger er også redusert. Dette kan medføre lenger kjørevei for
å nå en krysningsmulighet.

Omfanget av tiltaket er vurdert til middels til lite negativt.

Vurdering av delområdene på strekningen E6 Dal - Minnesund

Konsekvens
Tiltaket vil føre til arealbeslag av skogsarealer av varierende bonitet langs store deler av
vegstrekningen. Siden det allerede går en vei gjennom området vil utvidelsen ikke føre til videre
oppstykking av landbruksområder. Det vil også bli beslaglagt noen mindre områder med dyrket mark.

Dal – Eidsvolltunnelen

Liten negativ konsekvens (-)

Beskrivelse
Traséen på denne strekningen går for det meste gjennom barskog av varierende bonitet. Fra Dal til
Andelva varierer skogen mellom høy og middels bonitet. Nord for Andelva går den stort sett gjennom
skog av middels og lav bonitet, samt en liten strekning med løvskog. Skogen på strekningen har gode
driftsforhold. Rundt Staviåsen blir skogen brukt som beite for sau og ku fra Vestsiden Havneforening
(Dag Opsahl, Jordbrukssjef Eidsvoll kommune, pers.med.).

Fylkesvei 508
Beskrivelse
Området består nesten utelukkende av barskog av middels bonitet. I søndre delen er det også noe
dyrket mark av lettbrukt og mindre lettbrukt type.

Mellom Ormlia og Bogsrud går veien også gjennom jordbruksområder på tre forholdsvis korte
strekninger. Dette er fulldyrka mark som er godt egnet for korn- og grasdyrking. Det er små
begrensinger for driften på strekningen, men arealene er forholdsvis små og usammenhengende.

Verdi
Området består av et lite skogområde med middels bonitet og gode driftsforhold samt noen mindre
områder med overflatedyrket, lettbrukt mark.

Verdi
Skog av varierende bonitet og forholdsvis små, men lettdrevne jordbruksområder gjør at verdien av
landbruket på strekningen blir vurdert til middels.
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Middels Stor

Liten

I------I------I------I
Ï

Middels Stor

I------I------I------I
Ï

Området vurderes til å ha liten til middels verdi.

Området er vurdert til å ha stor verdi

Omfang
En ny vegtrasé vil skjære gjennom området og føre til reduksjon og fragmentering av skoglandskapet
samt en liten reduksjon av arealer med dyrket mark.

Omfang
Det vil bli redusert areal både av skog og fulldyrka mark på strekningen som følge av tiltaket.
Reduksjonen av verdifull landbruksjord vurderes som særlig negativ. Siden Tømtekrysset skal fjernes
vil noe areal i tilknytning til dette krysset blir tilbakeført til landbruket. Inngrepet på strekningen blir noe
begrenset siden det allerede er trefelts veg på strekningen. Arealbeslagene på denne strekningen er
basert på alternativ B for ny utforming av krysset ved Fredheim.

Tabell 6-14: Beregnet arealbeslag for ny Fylkesveg

Arealtype
Skog, middels bonitet
Dyrket mark
Totalt

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Fylkesveg 508
16 500
3 900
20 400

Lite
Middels
positivt positivt

% av totalt arealbeslag
80
20
100

Tabell 6-15: Beregnet arealbeslag for utvidelse av E6 på strekningen Eidsvolltunnelen - Minnesundbrua.

Arealtype
Høg bonitet total
Middels bonitet total
Lav bonitet total
Beite
Dyrket mark
Annet
Totalt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Eidsvolltunnelen – Minnesundbrua, kvm
13 500
2 000
0
40
23 000
16 000
54 540

% av totalt arealbeslag
25
4
0
0
42
29
100

Omfanget av tiltaket er vurdert til lite negativt.

Konsekvens
Tiltaket vil føre til bortfall og fragmentering av skog av middels bonitet, noe som vanskeliggjør
driftsforholdene. Det vil også føre til bortfall av noe lettbrukt dyrket mark.

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Liten negativ konsekvens (-)
Omfanget av tiltaket er vurdert til å være middels negativ.

Konsekvens
Tiltaket vil føre til bortfall av jordbruksjord av god kvalitet og med små driftsbegrensninger.

Eidsvolltunnelen - Minnesundbrua
Beskrivelse
Skogen på denne strekningen er i hovedsak av høy bonitet på svakt skrånede mark, og med gode
driftsforhold. Jordbruksområdene på strekningen dekker et mye større område og er av en mye mer
sammenhengende art enn jordbruksområdene på strekningen Dal – Eidsvolltunnelen. Områdene sør
for Tømtekrysset er stort sett godt eller svært godt egnet til korndyrking og har ingen eller små
begrensinger for driften. Områdene er ikke avhengige av vanning. Fra Julsrudåa til Minnesundbrua er
de store, sammenhengende jordbruksområdene best egnet til vanningsbasert korn- eller
grønnsaksdyrking eller eventuelt nedbørbasert gressdyrking. Områdene blir i dag brukt til
vanningsbasert matkorn-, potet-, grønnsaks- og jordbærdyrking. Jordbruksområdene på denne
strekningen er av svært høy produksjonsverdi.

Stor til middels negativ konsekvens (- - - / - -)

Vurdering av delområdet ved Fredheim
Generelt
Jordbruksområdene mellom Julsrud og dagens Fredheimkryss er generelt preget av til dels store,
sammenhengende og lett drevne jordbruksområder på siltig sand. Skogbruksområdene er mindre
barskogsområder av god bonitet. De tre alternativene er verdi-, omfangs- og konsekvensvurdert opp
mot hverandre.

Verdi
Store jordbruksområder med små driftsbegrensninger og stor produksjonsverdi gir denne strekningen
stor verdi.
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Alternativ B

Verdi
Siden jordbruksområdet i influensområdet dekker små arealer er verdien av tiltaksområdet for landbruk
vurdert til middels/liten.

Beskrivelse
Influensområdet for alternativ B er et sammensatt område med industriområder samt noe jordbruks- og
skogbruksområder. Øst for dagens E6 er det fulldyrka, lettbrukt mark, og skog av god bonitet. Området
mellom E6 og Trondheimsvegen (fv501) er regulert til industriområde. Vest for bebyggelsen ved Minne
industriområde ligger det dyrket jord og noe skog av god bonitet. Jordbruksområdene i influensområdet
er intensivt drevet og veksel mellom dyrking av jordbær, korn og potet, og selv om de er noe tørkeutsatt
har de svært stor produksjonsverdi.

Liten

Verdi
Siden jordbruksområdene i influensområdet dekker forholdsvis små arealer er den totale verdien av
tiltaksområdet for landbruk vurdert til middels.

Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha liten til middels verdi

Omfang
Ved alternativ C blir det beslaglagt 13 daa dyrket mark samtidig som det blir tilbakeført 3 daa ved en
tilbakeføring av deler av Fredheimkrysset til landbruket. Tømtekrysset vil stå som i dag. Dette gir et
netto arealbeslag av jordbruksareal på 10 daa dyrket mark. Tiltaket påvirker ikke skogarealer.
Tilbakeføringen av jordbruksarealer forutsetter at areal frigitt ved en nedbygging av Fredheimkrysset
kan brukes til landbruksformål. Totalt sett er tiltaket vurdert til å gi en liten negativt påvirkning på
landbruket.

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Området er vurdert til å ha middels verdi

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Omfang
Det blir beslaglagt 18 daa dyrket mark og 13 daa skog av god bonitet ved valg av alternativ B. De omtalte arealene ligger øst for E6 og nord for Minne industriområde der ny rv33 blir tilknyttet eksisterende
rv. 33. 3 daa blir tilbakeført til landbruket ved nedbygging av dagen kryss ved Tømte (se
Tabell 6-16). Tilbakeføringer av jordbruksareal forutsetter at areal frigitt ved en nedbygging av Tømtekrysset kan brukes til landbruksformål. Den totale vurderingen blir liten negativ for landbruket sett under ett.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativ til intet.

Konsekvens
Tiltaket vil medføre noe bortfall av dyrket mark med små driftsbegrensninger og som er godt egnet til
høgverdiavlinger.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï

Liten negativ konsekvens (-)

0=Intet

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være lite negativ.
Alternativ E
Konsekvens
Tiltaket vil føre til noe bortfall av skog av høy bonitet og noe dyrket mark med små driftsbegrensninger
og som er godt egnet til høgverdiavlinger.

Beskrivelse
I influensområdet for alternativ E ligger det fulldyrket, lettdrevet dyrket mark både øst og vest for E6. Det
er også god landbruksjord på begge sider av Setrevegen og vest for eksisterende bebyggelse ved
Stenshol og Byrudstuvegen. Hele dette området drives som vekselbruk mellom korn og potet. Øst for
Byrudstuvegen (nord for bebyggelsen på Stensrud) går influensområdet gjennom en veksling mellom
skog av høg bonitet og lettdrevet dyrket mark.

Liten negativ konsekvens (-)
Alternativ C

Verdi
En stor andel av influensområdet er jordbruksjord, og området er del av store, sammenhengende
jordbruksarealer av god kvalitet. Området får stor verdi selv om deler av det er noe tørkeutsatt.

Beskrivelse
Influensområdet for alternativ C består i dag av dyrket mark øst for E6 og industriområder vest for E6.
Jordbruksområdene er en del av et større, sammenhengende og lettdrevet jordbruksområde som driver
intensivt med et vekselbruk mellom jordbær, korn og potet. Selv om det er noe tørkeutsatt er dette et
område som har høy jordbruksmessig verdi.
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Samlet konsekvens for strekningen Dal - Minnesund
Liten

Middels Stor

Tiltaket vil føre til reduksjon i resursgrunnlaget for både skogbruk og jordbruk samt noe endrede
driftsforhold på grunn av omlegging av driftsveier, -overganger og – underganger.

I------I------I------I
Ï

Middels negativ (- - )
Området er vurdert til å ha stor verdi.

Omfang
Omfanget av alternativ E for landbruket er mye mer omfattende enn de foregående alternativene siden
alternativ E beslaglegger et mye større areal totalt sett og en stor del av dette arealet er dyrket mark.
Ca. 61 daa dyrket mark blir beslaglagt ved alternativ E, samt at dyrket mark mellom Byrudstuvegen og
dagen rv. 33 blir oppstykket 3 daa blir tilbakeført til landbruket ved en nedbygging av Tømtekrysset, slik
at et netto arealbeslag av dyrket mark vil bli på ca. 58 daa. I tillegg blir det beslaglagt 14 daa barskog av
høg bonitet. Tilbakeføringen av jordbruksarealer forutsetter at areal frigitt ved en nedbygging av
Tømtekrysset kan brukes til landbruksformål. Omfanget av tiltaket på landbruk er vurdert til middels
negativt.
Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Tabell 6-17: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet landbruk for strekningen Dal - Minnesund

Område

Tiltaket

Dal – Eidsvolltunnelen
Fylkesveg 508
Eidsvolltunnelen - Minnesund
Samlet vurdering

--/----

Samlet konsekvens for Fredheim
Alle de tre alternativene vil føre til redusert arealer av dyrket mark. Alternativene B og C vil føre til noe
reduksjon av dyrket mark med små driftsbegrensninger og som er godt egnet til høgverdiavlinger.
Alternativ B vil i tillegg føre til noe bortfall av skog av høg bonitet. Alternativ E vil føre til et vesentlig
større beslag av dyrket mark av høg kvalitet og omtrent de samme skogarealene som alternativ B.

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Alternativ B: Liten negativ (-)
Alternativ C: Liten negativ (-)
Alternativ E: Stor negativ (- - -)

Omfanget av tiltaket er vurdert til å være middels negativ.

Konsekvens
Tiltaket vil medføre bortfall av lengre strekninger av dyrket mark med høg produksjonsverdi, samt noe
skog av god bonitet.

Tabell 6-18: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet landbruk for de tre utbyggingsalternativene for rv33.

Stor negativ konsekvens (- - -)

Område
Fredheim
Rangering

Arealbeslag for de tre alternativene

Anleggsfasen

Tabell 6-16 Beregnet arealbeslag for de tre alternativene for utformingen av krysset ved Fredheim.

Arealtype
Skog, høg bonitet (m²)
Dyrket mark, lettdrevet (m²)
Annet (m²)
Totalt arealbeslag, brutto (m²)
Tilbakeføring dyrket mark, Fredheim (m²)
Tilbakeføring dyrket mark, Tømte (m²)
Netto beslaglagt dyrket mark (m²)
Totalt arealbeslag, netto (m²)

Alternativ B
13 200
18 000
*42 500
73 700
0
2 800
15 200
70 900

Alternativ C
0
13 000
13 900
26 900
3 400
0
9 600
23 500

Alternativ E
13 800
61 000
6 200
81 000
0
2 800
58 200
78 200

* For alternativ B består arealtype ”Annet” stort sett av areal som i kommunedelplan er satt av til næring.

Alternativ B
1

Alternativ C
1

Alternativ E
--3

Det er satt av et generelt belte til anleggsarbeid med bredde på 10 meter utenfor det permanent
beslaglagte arealet. Dersom anleggsarbeidet blir utført i vekstsesongen i områder med
jordbruksproduksjon, vil et areal tilsvarende dette miste sin produksjon for den sesongen.
Dersom eksisterende viltgjerder blir revet under anleggsarbeidet kan det føre til problemer for de
beitende dyrene mellom Andelva og Blakkisrud.

Avbøtende tiltak
Der underganger erstatter overganger må en være sikker på at dimensjonene og utformingene
tilfredsstiller bruksområdet for undergangene.
Dersom anleggsarbeidet blir gjort i beitesesongen må en sette opp tilstrekkelig gjerder rundt
anleggsområdet mellom Blakkisrud bru og Andelva, hvor det er beitedyr.
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6.4.6. Naturressurser – Løsmasser / fjellmasser

Samlet konsekvens for strekningen Dal - Minnesund
Tiltaket er vurdert til å ha ubetydelige konsekvenser for løsmasser / fjellmasser.

Innledning
Temaet omhandler naturlige forekomster av løsmasser. Geo-ressursene anses å være ikke-fornybare
ressurser. Et sentralt mål for forvaltningen av naturressursene er i størst mulig grad å bevare dem for
fremtiden. Vurdering av løsmassenes verdi er basert på antakelser om massene egnethet som
byggeråstoff. I denne sammenheng er det først og fremst leire-, sand- og grusforekomster som
vurderes som anvendbare.

Tabell 6-19: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet løsmasser/fjellmasser for strekningen
Dal - Minnesund.

Området
Dal - Minnesund
Samlet vurdering

Det vises til egen utredning vedrørende Dal pukkverk.

Innsamling av data
Vurderingen er foretatt på grunnlag av eksisterende datakilder som kart, NGU’s temakart, foreliggende
grunnundersøkelser, samt konsekvensutredningen for E6 Gardermoen – Moelv, tema Geo- og
vannressurser.
Influensområdet defineres til å være traséens fysiske arealbeslag i terrenget, samt eventuelle
begrensninger den legger på utnyttelse av arealene rundt.
Beskrivelse av grunnforholdene langs traséen er gitt i kapittel 4. Det er ikke registrert operative
masseuttak i nærheten av E6. Det foreligger heller ingen kjente planer for slike uttak. I KU for
strekningen Gardermoen-Moelv er elvesletta sør for Minnesund angitt som en mulig framtidig ressurs.
Det er anslått et totalt volum av sand- og grus på ca. 5 millioner m3, men bebyggelse og dyrket mark
begrenser mengden uttakbart materiale.

Verdi
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Verdien er vurdert til liten.

Omfang

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltaket omfang er intet for løsmasser / fjellmasser
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Omfang
Det er sannsynligvis bare et lite mindretall av de brønner som er registrert, som vil bli skadet av
veiarbeidene.

6.4.7. Naturressurser – Drikkevann / brønner

Innledning

Stort Middels Lite
negativt negativt negativt

Definisjon
Utvidelsen av E6 vil ikke berøre kilder til offentlig vannforsyningen på strekningen Dal-Minnesund.
Vannkilder som omtales i dette avsnitt, omfatter derfor kilder (oppkommer) samt gravde og borede
brønner benyttet i privat vannforsyning.
Det er et overordnet mål at færrest mulig vannkilder skal bli berørt av utbyggingen og at de ulemper
som måtte oppstå, skal avbøtes ved beredskapstiltak under arbeidene og fysisk erstatning av de
vannkilder som måtte bli varig ødelagt.

Lite
Middels
positivt positivt

Stort
positivt

I------I------I------0------I------I------I
Ï
0=Intet

Tiltakets omfang vurderes som lite negativt.

Samlet konsekvens for strekningen Dal - Minnesund
Totalt sett vurderes problemene for drikkevannsforsyninger å gi en liten negativ konsekvens.

Innsamling av data
Innsamling av data om vannkildene gjøres ved innhenting av kommunale data om eiendommer og
eiere, og ved befaring av samtlige vannkilder som står i fare for å kunne bli påvirket av arbeidene.
Vannkilde type og alle essensielle data om vannkildene og deres bruk registreres, kilden kartfestes og
muligheter for skader vurderes.
Influensområdet for veibyggingen vurderes på grunnlag av geologiske og hydrologiske forhold.

Tabell 6-20: Tabellen viser en samlet vurdering av konsekvensene for temaet vannressurser for strekningen Dal Minnesund.

Området
Dal - Minnesund
Samlet vurdering

Tiltaket
-

Overordnede karakteristiske trekk
Langs det meste av den aktuelle veistrekning er det liten bebyggelse og få private vannforsyninger som
kan bli berørt. Det nye løpet for Eidsvolltunnelen kan imidlertid drenere eller på annen måte ødelegge
enkelte brønner, også noen av de som ble boret som erstatningsbrønner etter at det første løpet ble
etablert.
Registreringskategorier
I registreringsarbeidene skilles mellom:
vannkilder som ikke står i fare for å bli berørt
vannkilder som kan få redusert kapasitet pga veiarbeidene
vannkilder som kan få redusert kvalitet pga veiarbeidene
Vannkilder som kan bli skadet av rystelser (f.eks. ras i borebrønner)
I nærheten av Eidsvolltunnelen vil vannkapasiteten for 15 brønner bli nærmere dokumentert, og for
noen av disse vil det også bli utført kvalitativ analyse.
Verdi
Den praktiske verdien av disse vannkildene er stor, men brønner vil i de fleste tilfelle kunne erstattes
ved boring av erstatningsbrønner eller tilknytning til kommunalt nett. Det har imidlertid vist seg vanskelig
å skaffe fullgod erstatning for enkelte av de vannkildene som ble skadet da forrige løp av
Eidsvolltunnelen ble bygget. Kostnaden for en erstatningsbrønn ligger i de fleste tilfelle i størrelsesorden
100 000 kr.
Liten

Middels Stor

I------I------I------I
Ï
Områdets verdi er vurdert fra å ha liten til middels verdi.
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6.5. Sammenstilling

Tabell 6-22: Sammenstilling av ikke - prissatte konsekvenser for strekningen Dal - Minnesund

Nedenfor viser en sammenstilling av konsekvensene for prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for
strekningen Dal – Minnesund, samt for ny rv33.

Tema

0-alternativet

Tabell 6-23:Sammenstilling av ikke - prissatte konsekvenser for ny rv33 ved Fredheim

For ny rv33 er det utredet 3 alternativer, hvor alternativ B og C har liten negativ konsekvens for ikkeprissatte konsekvenser, og alternativ E middels negativ konsekvens. Prosjektets beregnede netto nytte
er tilnærmet likt for alternativene B og C, for alternativet E er det vesentlig lavere.

Tema

Alternativ B og C er kommet likt ut basert på vurderingene fra ikke-prissatte og prissatte konsekvenser,
tabell 6.25.
Alternativ B gir en direkte atkomst til nytt næringsområde, samt en mer direkte tilknytning til Minne
industriområde.
I alternativ B at lokalvegen (rv177) ført over E6 atskilt fra trafikk til / fra E6. Det etableres gang- og
sykkelveg langs Trondheimsvegen (fv501). Begge disse tiltakene gir bedre trafikksikkerhet for gang- og
sykkeltrafikken enn for dagens situasjon / alternativ C, og da spesielt viktig for elver til/fra Langset skole.
I alternativ B blir støyforholdene for boliger langs eksisterende rv33 vesentlig bedre på strekningen
mellom Fredheim-krysset og påkoblingspunktet for ny rv33. Det er ca 30 flere støyutsatte boliger (over
55 dBA) i alternativ C enn i alternativ B. De fleste av disse ligger langs eksisterende rv33 og det vil ikke
utløse krav om støyskjerming langs rv33, slik at differansen blir vesentlig større når det tas hensyn til
støyskjerming i alternativ B.

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ E

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og Kulturminner
Naturressurser - landbruk
Samlet vurdering

0-alternativet

0
0
-

0
0
-

--/--0
----

Rangering

1

2

3

Tabell 6-24:Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for strekningen Dal - Minnesund (netto nytte
er i millioner 2006 kr)

Alternativ

Tiltaket

Prissatte:
Netto nytte
Ikke-prissatte
Samlet vurdering og rangering

På bakgrunn av en samlet vurdering er alternativ B rangert foran alternativ framfor C.
Ut i fra oppsummeringen over konkluderes det med at alternativ B gir de beste trafikksikkerhetsmessige
gevinstene, samt mest direkte tilknytning til nye og eksisterende næringsområder.

- 13
Liten negativ konsekvens

Tabell 6-25:Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser for ny rv33 ved Fredheim (netto nytte er i
millioner 2006 kr)

Alternativ
Tabell 6-21: Sammenstilling av prissatte konsekvenser for strekningen Dal – Minnesund. Beregningene i tabellen innholder også kostnader for ny rv33 ved Fredheim. Tall i millioner kroner.

Trafikant- og transportnytte
Operatørnytte
Budsjettvirkning
Ulykker
Støy- og luftforurensing
Restverdi
Skatte kostnad
Netto nytte
Netto nytte pr. budsjettkrone
Supplerende kriterier
Internrente
Første års forrentning

0/-0
-

Landskapsbilde
Nærmiljø og friluftsliv
Naturmiljø
Kulturmiljø og Kulturminner
Naturressurser - landbruk
Naturressurser – løsmasser/fjellmasser
Naturressurser - vannressurser
Samlet vurdering

Samlet konsekvens for strekningen Dal – Minnesund er vurdert til lite negativ konsekvens totalt sett for
de ikke-prissatte konsekvensene. Prosjektets beregnede nytte tilsvarer omlag dets kostnader. De store
fordelene med prosjektet er trafikkens nytte i forhold til raskere transport og reduserte
ulykkeskostnader. Beregningene viser at utbyggingen teoretisk vil redusere antall personskadeulykker
med ca 12 ulykker med alvorlig skadd og ca 12 ulykker med drepte, i bergningsperioden 2011 - 2035.
Mye av dette skyldes at 4 felts veger med fysisk midtdeler i stor grad hindrer alle møteulykker som er de
ulykkene med størst alvorlighetsgrad, samt at sideterrenget utformes på en slik måte at
alvorlighetsgraden ved utforkjøringer reduseres.

Tema

Tiltaket

Prissatte:
Netto nytte
Ikke-prissatte
Samlet
vurdering
rangering

Tiltaket
842
0
- 1200
468
- 52
169
-240
- 13
- 0,01

Rangering

5,9

100

og

Alternativ B

Alternativ C

Alternativ E

- 99

- 97

- 190

Liten negativ
konsekvens

Liten negativ
konsekvens

Middels negativ
konsekvens

1

1

3
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6.6. Lokalt utbyggingsmønster og arealbruk

6.7. Anbefaling

6.6.1. Bakgrunn

Statens vegvesen mener at konsekvensutredningsplikten i fastsatt planprogram er oppfylt og anbefaler
reguleringsplanen vedtatt.

Temaet regionale virkninger er behandlet tilfredsstillende i konsekvensutredningen for Gardermoen Moelv.
Det er i fylkesplanen for transportkorridoren Gardermoen – Mjøsbyene gjort analyser og vurderinger av
regionale virkninger og behov for samordnet areal- og transportplanlegging, som følge an en utbygging i
transportkorridoren.
Stamveger og viktige riksveger mot hovedstadsområdet nord - sør i transportkorridoren og øst - vest
mellom Mjøsbyene må utbedres.
God fremkommelighet på vegnettet vurderes som viktig, slik at næringslivet og den enkeltes
transportbehov på veg kan løses på en trygg, effektiv og miljømessig måte.

For kryss på Fredheim og kopling mot Rv 33 er alternativ B foreslått basert på en samlet vurdering av
prissatte og ikke prissatte konsevenser.

6.8. Oppfølgende undersøkelser
Ingen av fagtemaene har konkludert med behov for oppfølgende undersøkelser med unntak
vannovervåkningsprogram for å kartlegge konsekvenser av forurenset overflate vann fra veg til
vannkilder nedstrøms veglinja.

6.6.2. Beskrivelse
Dette kapittelet omhandler hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på eksisterende / planlagt arealbruk og
tilgrensende næringsvirksomhet i forhold til arealbruk, byggegrenser, tilgjengelighet og andre
samfunnsmessige forhold.
I reguleringsplanforslaget er det foreslått etablert 2 områder for forretning/kontor/industri mellom ny E6
og Trondheimsveien ved Fredheim. Området blir delt med ny trasé fo rv33. Området er i dag skogkledd
og avsatt til erverv, forretning/kontor/industri/lager i kommuneplanen. Området vil få tilgang til
hovedvegsystemet via nytt toplan - kryss med E6. Inntil samme område er det foreslått etablert nytt
vegserviceanlegg. Dette anlegget er tenkt utformet slik som vist på illustrasjonsplan for Statoil
Minnesund, Fredheimkrysset, merket A01, 08.12.2006.
I området (forretning/kontor/industri) kan tillates oppført bygninger for forretning for plasskrevende
varer; dvs biler og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre byggevarer samt planteskole /
hagesenter. Innenfor området tillates ikke forretning for andre vareslag/bransjer, heller ikke som
avdeling innenfor hovedforretningen. I området kan tillates oppført bygninger for lett industri og/eller
håndverksbedrifter og tilhørende lagervirksomhet og kontorer. Områdene vi ha god tilknytning til
hovedvegnettet via to – plankryss med E6.
Eksisterende industriområdene (I2-I6) ved Fredheim vil få mer direkte vegatkomst til hovedvegnettet
ved at rv33 foreslås lagt gjennom industriområdet.
E6-utvidesen med tilgrensende hørende vegnett er i samsvar med intensjonene i utviklingen av
industriområdet (I1)
I reguleringsplanen for ny E6 vil det i hovedsak bli etablert en byggegrense på 150 meter fra senter
kjørefelt i nærmeste kjørebane for E6, 50 meter fra senterlinje veg for riksveg, 15 meter fra senterlinje
veg for fylkesveger og gang- og sykkelveger. Ved passering av eksisterende reguleringsplaner er kravet
på 150 meter fraveket. Her gjelder byggegrensen på tilstøtende planer, dvs at vegtiltaket ikke har
konsekvenser for byggegrensen for disse områdene.

6.6.3. Konklusjon
Utvidelse av E6 til 4 felt samt ombygging av dagens kryss ved Fredheim gir bedre tilknytning til nye
næringsområder, samt en bedre tilknytning til dagens industriområde ved Fredheim. Opprydding i
ramper ved Ormlia gir bedre trafikksikkerhet og lesbarhet. Ny E6 med tilhørende lokalvegtiltak vil være
positivt for det lokale utbyggingsmønster og arealbruk.
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7. HMS

Det er i henhold til planprogram fastsatt av Eidsvoll kommune utarbeidet en skisse til
miljøoppfølgingsprogram (MOP). Denne skissen er en disposisjon til program for å ivareta miljøhensyn i
plan-, anleggs-og drfitsfasen.

I forbindelse med forberedelse, byggeplanlegging og prosjektering skal forholdene legges til rette slik at
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt.
Det er i arbeidet med teknisk plan og reguleringsplan for E6 Dal Minnesund utarbeider flere dokumenter
som skal være med å sikre helse, miljø og sikkerhet for både under anleggs- og driftsfasen. Det er
utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) både for strekningen E6 Dal Minnesund og for spesielt
for Eidsvolltunnelen. Disse vil danne grunnlaget for mer detaljerte beredskapsplaner i byggeplanfasen.
I teknisk plan og reguleringsplanen er ikke alle tekniske valg og detaljer endelig avklart. Det må
forutsettes at byggeplanen får målsetting om avdekking og løsning av forhold som har betydning for
helse, miljø og sikkerhet i gjennomføringsfasen. Før byggearbeidene starter skal det lages en plan som
sikrer fullt forsvarlig miljø for byggearbeiderne og andre som ferdes på og nær anleggsområdet.
Sikker bygging og drift skal ivaretas, og det påpekes her noen forhold som spesielt må ivaretas.

7.1. Bruarbeider
Det må utarbeides prosedyrer for arbeidsvarsling og annen skilting og sikring slik at bilister, syklende og
gående trygt kan ferdes forbi anleggsområdet. Gravegroper må sikres.
Det må etableres trygge arbeidsforhold for arbeidsmannskap i forbindelse med forskaling og armering.
Det er viktig med gode rutiner for maskinarbeid langs eksisterende E6.

7.2. Grøftearbeider
Det må utarbeides prosedyrer for arbeid med grøfter. Faremomentet er ras og sammenstyrt av
grøfteskråninger. Grunnundersøkelser, avstivning og sikring må gjennomføres i den grad det er
nødvendig.

7.3. Sprengningsarbeider
Til dels omfattende sprengningsarbeider langs strekningen vil nødvendiggjøre stengning av E6-trafikken
i kortere perioder. Det vil bli lagt føringer for disse arbeidene under utførelsen for å minimalisere fare for
store skader på omgivelsene som følge av steinsprut og rystelser.

7.4. Høyspent
Det må utarbeides prosedyrer for alle arbeider i nærheten av kabelanlegg.
Før gravearbeidene starter skal det foretas kabelpåvisning og merking. I forkant av arbeidene må
kabeletater og tilknyttede enheter varsles. Aktuell del av anleggsområdet må avsperres.

7.5. Trafikanter
Både anleggstrafikk og øvrig trafikk som bilister, syklende og gående skal kunne ferdes trygt inntil og
inne på deler av anleggsområdet. Anleggsområdet avsperres og prosedyrer for arbeidsvarsling og
skilting for øvrig trafikk utarbeides. Grøfter og gravegroper sikres, og det må utarbeides planer for
regulering av anleggstrafikken.

7.6. Miljø og forurensning
Det må utarbeides prosedyrer som ivaretar krav og retningslinjer ved fare for forurensning. Det er viktig
å unngå forurensning til vassdrag fra fyllingsområder og gravegroper. Prosedyrene skal gi sikre rutiner
for aktiviteter som kan forårsake forurensning til grunn, omgivelser, luft og vann. Det være seg arbeid
med olje, drivstoff og annen forurensende virksomhet.
Alle arbeidere og maskinførere skal inneha sikkerhetskort som en dokumentasjon på at de er gitt en
generell innføring i HMS-bestemmelsene i Statens vegvesen.
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