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Når man skal velge hvor E6 skal gå i fremtiden 
benyttes det mange faguttrykk. Her er en 
forklaring til noen av de vanligste:

Alternativ: en mulig trase for enten strekning 
1 eller 2.

Alternativkombinasjoner: sammenstilling av 
alternativ for strekning 1 og strekning 2.

Bo- og arbeidsmarkedsregion: Geografiske 
områder med begrensede interne 
reiseavstander mellom bosted og arbeidssted.

Innspill: Skriftlig tilbakemelding til Nye Veier 
med informasjon om området, om det er noe 
som burde blitt utredet nærmere, hvordan 
prosessen bør være, og andre synspunkt til 
det som blir foreslått bygget. 

Konsekvensutredning: En vurdering og 
beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige 
virkningene en arealplan eller et tiltak gir. 
Forkortelsen er KU. 

Netto nytte: Systematisk vurdering av alle 
relevante fordeler og ulemper målt i kroner 
som et tiltak vil føre til i netto for samfunnet.

Planprogram: Gjør rede for formålet med 
planarbeidet, planprosessen med frister og 
deltakere, opplegget for medvirkning, hvilke 
alternativer som vil bli vurdert og behovet for 
utredninger. 

Reguleringsplan: En politisk vedtatt plan som 
fastsetter hvordan området kan brukes og hva 
som kan bygges der. Planen består av et kart 
med reguleringsbestemmelser.

Trasè: Linje i terrenget der veien skal gå.

Vegnormal: Styringsverktøy og hjelpemiddel 
ved utforming og dimensjonering av 
offentlig veg- og trafikkanlegg, vedtatt av 
samferdselsdepartementet. 

ORDLISTE

Denne kortversjonen er ment å gi en 
lettfattet og overordnet oppsummering av 
konsekvensutredningen for E6 Gyllan - Kvål. For å 
få et bedre innblikk i vurderinger og konklusjoner 
anbefales det å lese rapportene som ligger på 
www.nyeveier.no. 

FORORD

http://www.nyeveier.no
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Dimensjoneringsklasse H3 i Statens vegvesens Håndbok N100. Veibredde i prosjektet er smal fire-felt med totalbredde 20,5 m.

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2016 med 
mål om å etablere en slank, effektiv og spesialisert 
byggherre-organisasjon. Vårt oppdrag er å planlegge, 
bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. 
Våre veier reduserer reisetid, knytter sammen bo- 
og arbeidsmarkedregioner samt sørger for færre 
drepte og hardt skadde i trafikken.

Vi tror på:
 - Helhetlig planlegging og utbygging.
 - Bygging av lengre veistrekninger om gangen.
 - Tidligere involvering av entreprenøren som skal 

bygge veien for å få de beste løsningene.
 - Å utfordre det etablerte ved å ta i bruk nye 

løsninger, materialvalg og prosjektmetoder.

1.1 Nye Veier i Trøndelag 
I Trøndelag har Stortinget bestemt at Nye Veier skal 
bygge ut ny E6 fra Ulsberg i sør til Steinkjer i nord – 
175 km i alt. 

Ny vei vil bedre trafikksikkerheten, forkorte 
reisetiden og styrke vekst og utvikling i landsdelen. 
Fartsgrense blir i hovedsak 110 km/t sør for Åsen. 

1.2 E6 Gyllan – Kvål 
E6 er i dag en tofelts vei med gulstripe, uten 
midtdeler med mange kryss og avkjørsler. Typisk 
veibredde er ca. 7,5 m. Fartsgrensen varierer mellom 
50 og 80 km/t. Dagens vei er delvis ulykkesbelastet. 

For at veien skal gi en god løsning både på kort 
og lang sikt er det viktig at veien bygges med 
riktig veistandard i henhold til regelverket.  I 
henhold til gjeldende veinormaler, vedtatt av 
Samferdselsdepartementet, skal fire-felts motorvei 
med fartsgrense 110 km/t legges til grunn. Det er 
forutsatt en veibredde på 20,5 m som defineres som 
smal fire-felts vei.

Veibygging på strekningen er utfordrende fordi den 
går langs elva Gaula som er et varig verna vassdrag 
og har status som nasjonalt laksevassdrag. Det er 
også konfliktfylt fordi dyrka mark vil gå tapt. I videre 
planlegging og i forbindelse med bygging vil man 
jobbe med å redusere inngrep så mye som mulig. 
Også andre miljøhensyn som klimagassutslipp, 
bomiljø og gjenbruk av vei og masser er forhold som 
Nye Veier tar hensyn til og prøver å finne best mulig 
løsninger for.

1
1 OM NYE VEIER 

20,5m
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2.1 Generelt
For å utvikle gode planprosjekter er det nødvendig 
med kunnskap om lokale forhold. Det er viktig at 
de som kan bli berørt av eller er interessert i en 
veiutbygging kommer med innspill. Det blir bedre 
planer når kommuner, offentlige etater, grunneiere 
og andre deltar i planprosessen og kommer med 
innspill. 

2.2 Hva er spesielt for denne planprosessen?
Vanligvis utarbeider Nye Veier et forslag 
til reguleringsplan med tilhørende 
konsekvensutredning. På strekningen Gyllan – Kvål 
er det flere alternativer, og Nye Veier har sammen 
med Melhus kommune kommet frem til at det 
mest hensiktsmessige er først å få en oversikt over 
hvilke konsekvenser alternativene har. Det er dette 
som er dokumentert i konsekvensutredningen. 
Konsekvensutredningen sendes på høring slik at 
både myndigheter, de som er direkte berørt av veien 
og andre som har interesser i området kan komme 
med innspill og si sin mening. 

2.3 Hva skjer etter at denne    
 konsekvensutredningen har vært på  
 høring?
Hensikten med innspill er å få bedre innsikt i både 
nasjonale, regionale og lokale problemstillinger som 
kan være relevant i planprosessen og for utarbeiding 
av løsninger. For å legge til rette for medvirkning, 
arrangerer Nye Veier informasjonsmøter 
sammen med kommunen. Det etableres også en 
medvirkningsportal som tilrettelegges slik at alle kan 
komme med digitale, kartfestede innspill. 

Når en vei skal bygges er det kommunepolitikerne 
som vedtar endelig veitrasé. Som grunnlag 
for denne beslutningen får de oversendt 
konsekvensutredningen med Nye Veiers anbefaling 
av trasé. De får også et merknadshefte der alle 
merknader som har kommet inn ved offentlige 
ettersyn og høringer er referert og kommentert. 
De får også innspillene i sin fulle form. Basert på 
dette tar politikerne sin beslutning og fatter endelig 
trasévedtak.

Deretter utarbeider Nye Veier detaljreguleringsplan 
for valgt alternativ. Denne sendes også på høring, og 
det er først når kommunestyret har godkjent denne 
at det formelle grunnlaget for bygging av ny E6 er på 
plass.

2
2 OM PLANPROSESSEN 

Prosess - tidslinje
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3.1 Tidligere planarbeid
I 2012 utarbeidet Statens vegvesen en 
kommunedelplan med konsekvensutredning 
for å velge trasé på strekningen Håggåtunnelen-
Skjerdingstad. 

Basert på dette trasévedtaket utarbeidet Statens 
vegvesen i 2016 reguleringsplaner for strekningene 
Gyllan – Røskaft og Røskaft – Skjerdingstad. Fire-felts 
motorvei og fartsgrense 100 km/t lå til grunn for 
disse planene.

I 2016 fikk Nye Veier ansvar for strekningen Ulsberg-
Melhus. Vårt mandat går ut på å optimalisere 
tidligere løsninger på strekningen. Som et første steg 
i dette arbeidet vedtok Melhus kommune i 2017, 
med bakgrunn i forslag fra Nye Veier, at Ler-krysset 
kunne tas ut fra gjeldende plan. 

I 2018 ble det utarbeidet reguleringsplan for Kvål 
– Melhus, med endringer vedtatt i 2020. Denne 
strekningen er under utbygging, og åpnes i juni 2022. 
Videreføring av E6 sørover fra Kvål tilpasses løsning 
for ny E6 ved Kvål.

Kommunedelplan E6 Håggåtunnelen - Skjerdingstad
Vedtatt linje 2012

Vedtatt trasé fra kommunedelplan er vist med rød linje på kartet

3

3.2 Hvordan har løsningsforslagene blitt til?
Utgangspunktet da planarbeidet startet opp var 
at løsninger i gjeldende reguleringsplan skulle 
forbedres. Et arealkrevende kryss ved Hovin, 
vanskelige grunnforhold ved Horg, behov for 
omlegging av jernbane ved Røskaft og en veilinje 
med mange svinger, var alle forhold som gjorde at 
man løftet blikket og vurderte om det fantes andre 
løsninger. 

Gjennom et tverrfaglig samarbeid kom man frem 
til alternative løsninger. Dermed ble det laget 
et planprogram der det ble foreslått å utrede 
konsekvensene for to alternativ på den sørlige delen 
av strekningen.

Da planprogrammet ble behandlet i kommunestyret 
i Melhus kommune ønsket de i tillegg en utredning 
av nye alternativer ved Evjengrenda og på østsiden 
av Gaula mellom Losen og Kvål. 

3 KORT HISTORIKK
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4.1 Strekning 1: Gyllan – Homyrkamtunnelen 
For strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen er 
det utredet to alternativer, nummerert 1.1 og 1.2. 
Alternativ 1.2, har to varianter; 1.2A og 1.2B.

 - 1.1 - Baserer seg i stor grad på gjeldende plan. 
Alternativet skal utformes for 110 km/t og 
tilfredsstille tiltakets prestasjonsmål best mulig. 
Dette handler om å redusere inngrep i Gaula, 
redusere brukostnader, spare dyrka mark og 
redusere konflikt med jernbanen. Alternativ 1.1 
kan ikke kombineres med variant B. 

4

 - 1.2A - Lik som 1.1 fram til kryss på Hovin. Veien 
krysser Gaula ved Gaulfossen og går videre 
nordover på Gaulas vestside. A-varianten går på 
vestsiden av bebyggelsen i Evjengrenda.

 - 1.2B - Som 1.2.A bortsett fra at veien legges langs 
Gaula på strekningen Grinni-Homyrkamtunnelen 
øst for bebyggelsen i Evjengrenda.

Strekning 1 Strekning 2

Melhus kommune

4 LØSNINGER SOM ER  KONSEKVENSUTREDET

Alternativ 1.1 Alternativ 1.2A Alternativ 1.2B

Hovin
Hovin Hovin

Røskraft

RøskraftRøskraft
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4.2 Strekning 2: Homyrkamtunnelen – Kvål 
For den nordligste delen av strekningen, 
Homyrkamtunnelen-Kvål, utredes det også to 
alternativer, nummerert 2.1 og 2.2. Det tidligere 
planlagte krysset på Losen (Ler-krysset) tas ut 
av planen for begge alternativene. Alternativene 
utformes for å tilfredsstille krav til 110 km/t. 
Nordvendte ramper og tilkobling til eksisterende E6 
på Kvål tas inn i planen.

2.1: Veien går på vestsiden av Gaula og krysser 
elva rett sør for Kvål slik som i gjeldende plan. 
Alternativet baserer seg på gjeldende plan med lang 
tunnel.

2.2: Veien går i hovedsak på Gaulas østside. Nye 
Veier har vurdert to varianter på denne strekningen. 
Formålet var å velge én trasé på Gaulas østside 
mellom Losen – Kvål. Basert på evalueringen av disse 
variantene har man gått videre og utredet traséen 
som går langs jernbanelinjen. Traséen går fra 
Homyrkamtunnelen og krysser over Gaula mellom 
Leberg og Losen. Alternativet går videre langs 
jernbanen. Veien krysser Gammelelva og kobler seg 
på det pågående utbyggingsprosjektet ved Kvål.

Alternativ 2.1 Alternativ 2.2

KvålKvål

Ler

Ler
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LENGDER, BREDDER OG ANDRE FAKTA 
OM VEGSTREKNINGEN:  

5.1 Veiutforming og brutyper
Ny E6 vil bli 1,1-1,7 km kortere enn dagens E6, 
og tiden som man bruker på å kjøre strekningen 
reduseres med 6-7 minutter. Det er små forskjeller 
i veilengde mellom alternativene. Veiens linjeføring 
er noe forskjellig. 1.2A og 1.2B gir flest rette 
strekninger mens 1.1 har flest kurver. På Hovin er 
også kryssenes utforming noe forskjellig på grunn 
av naturgitte forhold. 1.2A og 1.2B har kryss med 
standard utforming slik Nye Veier bygger mange 
andre steder i Trøndelag. Dette får man ikke til med 
1.1. Krysset er derfor vurdert som litt vanskeligere 
å forstå, med større fare for feilkjøring og dårligere 
trafikksikkerhet. 

I valg av brutyper har man prøvd å unngå eller 
redusere bruk av søyler i Gaula eller andre 
naturområder. Ved kryssing av Gaulfossen (1.2A 
og 1.2B), og ved kryssing av Gaula og jernbane 
ved Røskaft (1.1) så oppnår man  dette. Ved øvrige 
brukryssinger vil søyler i elv være nødvendig. Det 
er valgt brutyper som gir få søyler i elv, og som 
på den måten tar hensyn til vassdraget. I tillegg til 
å krysse elver, benyttes bruer for å sikre tilgang 
til landbruksareal, viltkryssinger og ferdsel til/fra 
friluftslivsområder.

5.2 Flomfare
Deler av planområdet er utsatt for store og plutselige 
flommer som kan gi skader. 
Det er derfor gjort detaljerte vurderinger av 
ulike flomscenarier. Det er gjort vurderinger av 
vannstand, ismasser, behov for erosjonssikring 
av elvebredd samt forhold knyttet til eksisterende 
og nye brukonstruksjoner. Dette har dannet 
grunnlag for utforming av veien og vurdering av 
hvilke konsekvenser endret veitrasé medfører for 
flom. Ny E6 er dimensjonert for å tåle en beregnet 
200-årsflom + klimapåslag. 

5

5.3 Kvikkleire, fjellkvalitet og bruk av lokale  
 masser 
Planområdet består av tykke havavsetninger og 
elveavsetninger. Dette gjør at man må kartlegge 
hvor mye av dette som er kvikkleire og om massene 
er stabile nok til at det kan bygges vei gjennom 
området. På begge sider av Gaula er det bratt 
sideterreng med terrasseformede elveavsetninger 
i noen av dalsidene. Fjellet består av ulike 
bergarter som fyllitt, grønnstein, konglomerat mm. 
Veialternativene som er utredet tar hensyn til de 
kartlagte grunnforholdene, skredfare og ustabile 
grunnforhold. Foreslåtte løsninger forsøker å bruke 
det naturlige terrenget til størst mulig fordel.

Det er likevel slik at grunnforholdene gjør 
enkeltpunkter svært utfordrende og komplisert. 
Homyrkamtunnelen er plassert slik at den treffer 
fjellet på en gunstig måte med unntak av der 
tunnelen kommer ut i nord for alternativ 2.2. Det er 
grunnforholdene i det området som gjør løsningen 
krevende.  

Det er ønskelig at veien i størst mulig grad bygges 
av lokale, kortreiste masser og at transporten 
av massene skal være til minst mulig ulempe for 
innbyggere og trafikken på dagens E6. Alternativ 
1.2A/B kombinert med 2.1 har så mye masser som 
man trenger til byggingen. Bergmassene fra tunnel 
brukes til bygging i prosjektet, og kan i stor grad 
kjøres rett ut i veilinja uten å benytte lokalveier eller 
dagens E6. Alternativ 1.1 har større fyllinger og dette 
gir et stort underskudd på masser. Man er derfor 
avhengig av tilkjøring av masser utenfra bl.a. på 
lokalveinettet og dagens E6. Alternativ 2.2 medfører 
at massetransporten fra Homyrkamtunnelen får 
en lang omvei på lokale veinett i Losen og på E6. 
Alternativet har dessuten et stort masseunderskudd.

5 TEKNISKE UTFORDRINGER OG LØSNINGER PÅ STREKNINGEN

Totallengde: ca. 17 km
Tunnellengde: 4,5-5,5 km 
Antall kjøretøy daglig: Ca. 14.000 i 2050
Bredde: 20,5 meter - smal 4-felt 
Planlagt fartsgrense: 110 km/t
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Konsekvenser av veitiltak utredes etter en 
metode angitt i Statens vegvesens håndbok 
for konsekvensanalyser. Metodikken benyttes 
i alle veiprosjekter i Norge som krever 
konsekvensutredning. Utredningene gjennomføres 
av fagpersoner etter forhåndgitte kriterier slik at 
konsekvensvurderingene er objektive og mulige 
å etterprøve. I dette kapittelet oppsummeres 
hovedfunnene i konsekvensutredningen. 

6.1 Kostnader og andre faktorer som kan  
 tallfestes
Kostnader for bygging av veien er forskjellig for 
de ulike alternativene. 1.2B+2.1 er det billigste 
alternativet, mens 1.1+2.2 er det dyreste.  Forskjellen 
er ca. 835 mill. kr inkl. mva.
Kostnadene ved 1.1 er ca. 420 mill. kr høyere enn for 
1.2B.

Prosjektet sin beregnede lønnsomhet består av 
hovedelementene redusert reisetid, reduserte 
kostnader til drivstoff/slitasje på bilen, o.l. og 
reduserte ulykkeskostnader. Også der er 1.2B+2.1 
er den beste alternativkombinasjonen, mens 
1.1+2.2 er den dårligste. Forskjellen i netto nytte 
er på 1,18 mrd. kr mellom beste og dårligste 
alternativkombinasjon.

Øvrige tallfestede tema som klimagassutslipp, 
endring i drepte / hardt skadde samt antall hus i 
støysone, bekrefter at alternativkombinasjonen 
1.2B+2.1 er det beste alternativet for konsekvenser 
som kan prissettes. 

6
6.2 Konsekvenser som ikke kan tallfestes
6.2.1 Bomiljø og folkehelse
I vurderingen av bomiljø og folkehelse er det 
støy, luftforurensing, vibrasjon, bruk av areal til 
veibygging, barrierer i boligers nærområde, inngrep i 
viktige lokalmiljø og innløsning av boliger som inngår 
i vurderingen. Den største forbedringen ved ny E6 
for bomiljø og folkehelse er at tettstedene Lundamo 
og Ler slipper gjennomgangstrafikken med den 
støy, luftforurensing og utrygghet den skaper for 
innbyggerne her. 

Forskjellen i antall boliger og gårdstun som må 
innløses er liten, og varierer mellom 18 og 23, 
avhengig av alternativ. Ved Hovin blir boliger 
og gårdsbruk berørt uansett om man velger 
trasé vest eller øst for Gaula. Til tross for at 
det er noen flere boliger som må innløses med 
alternativkombinasjonen 1.2B+2.1, er den vurdert 
å gi færrest ulemper og flest forbedringer for 
bomiljø og folkehelse. Hovedgrunnen til det er 
minst støybelastning, veien har ikke nærføring til 
Evjengrenda eller tettstedet Ler og man unngår store 
inngrep i Horg bygdatun. 

6.2.2 Visuelle inngrep i landskapet som veien  
 går gjennom
Det er vurdert hvordan ulike alternativ påvirker 
landskapsbildet. En ny fire-feltsvei med 
kryssområder på Hovin og Kvål vil være et stort 
inngrep i dalen og dette gjør at alle alternativ er 
vurdert å ha stor negativ konsekvens. Kryssinger 
av Gaula, og særlig Gaulfossen, inngrep i 
terrasselandskapet ved Nordtømme, inngrep i 
Horg bygdatun, store skjæringer ved Røskaft, store 
inngrep i forbindelse med tunnel samt inngrep i 
Gammelelva naturreservat er eksempel på inngrep 
som gjør at de negative konsekvensene blir store. 
Alternativkombinasjonen 1.1+2.1 er vurdert å 
gi færrest ulemper siden den ikke gir inngrep i 
Gaulfossen, terrasselandskapet ved Nordtømme og 
Gammelelva naturreservat.

6 HVILKE KONSEKVENSER HAR ALTERNATIVENE
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6.2.3 Historiske verdier og kulturminner
Dette temaet omfatter spor etter menneskers 
virksomhet gjennom historien. I dette inngår 
kulturminner, kulturmiljøer og kulturhistoriske 
landskap. Alle alternativene er vurdert å ha 
stor negativ konsekvens siden de gir inngrep i 
kulturminner som er fredet, blant annet gravhauger. 
Alternativene gjør også at verneverdig bebyggelse 
må rives. Det at veien blir en barriere i landskapet er 
negativt for det kulturhistoriske landskapet.

1.1+2.1 er den alternativkombinasjonen som gir 
færrest ulemper fordi den skjermer den sårbare 
bergkunsten i Gaulfossen, kirkestedene på Foss og 
Grinni kan bevares og man skjermer også området 
ved Kongshaugen. 

6.2.4 Kvaliteter som er viktig for friluftsliv og  
 rekreasjon
Dette temaet omfatter det å oppholde seg et sted 
og/eller drive fysisk aktivitet på fritiden. Både det å 
få miljøforandring og naturopplevelser vektlegges. 
Alle alternativene er vurdert å ha middels negativ 
konsekvens siden de påvirker friluftslivsaktiviteter 
langs Gaula som turgåing, fiske, padling, osv. 
Berøring med Horg bygdatun, friluftsområder langs 
Gaua og Gammelelva naturreservat, nærhet til Ler 
sentrum er andre forhold som er negative for de 
som ønsker å bruke områdene på fritiden.

1.1+2.2 er den alternativkombinasjonen som gir 
færrest ulemper fordi den berører elvekanten og de 
populære fiskeplassene minst.

6.2.5 Gaula og andre naturverdier 
Dette temaet omfatter verneområder, vegetasjon 
og naturtyper, fugl og vilt, fisk, landskapsøkologi 
og geologisk arv. Konsekvensene for 
alternativkombinasjonene varierer fra middels 
negativ til svært stor negativ konsekvens. 

1.1+2.1 er den beste alternativkombinasjonen. På 
strekning 1 er alternativ 1.1 klart å foretrekke da 
denne løsningen unngår kryssing av sidevassdraget 
Gaua og de viktige flommiljøene som finnes her 
med et særlig rikt fugleliv. Alternativ 1.2A og 1.2B 
vurderes begge til å være klart verre. Alternativet 
1.2B vurderes som litt bedre enn 1.2A da man 
slipper omlegging av Grinnibekken., Til gjengjeld 
går dette alternativet tettere på Gaula så forskjellen 
mellom de to alternativene er ikke stor. Alternativ 
2.1 vurderes som best på strekning 2. Hovedårsaken 
til dette er at man unngår å krysse Gammelelva 
naturreservat. Alternativet 2.1 gir minst påvirkning 
av både vegetasjon, fugle- og dyreliv, men for laksen 
i Gaula er brukryssinga ved Kvål vurdert som negativ. 

6.2.6 Dyrka mark og andre naturressurser
Dette temaet omfatter jordbruk, utmarksarealer, 
laksefiske som næring, mineralressurser og 
ferskvann som drikkevannskilde og annen 
næringsmessig bruk. Alle alternativene er vurdert å 
ha stor negativ konsekvens fordi de legger beslag på 
mye dyrka jord.

1.1+2.1 er alternativkombinasjonen som er vurdert 
å gi færrest ulemper . De permanente inngrepene i 
dyrka mark er minst, og det er størst potensiale for å 
kunne dyrke opp nye jordbruksarealer langs trasèen. 
Forskjellen mellom alternativene er små, og alle 
alternativer gir ca. 100 dekar mindre beslag av dyrka 
mark i forhold til vedtatt plan fra 2016.

6.3 Risiko og sårbarhet 
Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS-analyse) for alle alternativene. For risiko og 
sårbarhet er det særlig grunnforholdene i Gauldalen 
som gjør det utfordrende å bygge veier. Området 
er vurdert som moderat sårbart både når dette skal 
bygges og etter at det er ferdigbygd. Det er spesielt 
grunnforholdene ved Horg og Røskaft i alternativ 1.1, 
og bru over Gaula og vei langs jernbane i alternativ 
2.2. som er vurdert som spesielt krevende.
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Utbygging av ny E6 oppfyller flere av prosjektets mål. 
Dette kan ikke løses med dagens vei: 
 - Styrking av bo- og arbeidsregionen. 
 - Etablere en enhetlig veistandard i sentrale deler 

av Trøndelag. 
 - Trafikksikkerhet.
 - Flytte trafikk fra bolig- og sentrumsområder.
 - Avgrense belastninger knyttet til støy/ 

luftforurensing.

7.1 Nye Veiers anbefalte veitrase
Anbefalingen til Nye Veier er gjort etter en avveiing 
mellom konsekvenser som kan tallfestes og 
konsekvenser man ikke kan sette en pris på. Disse 
peker på hver sin alternativkombinasjon sør for 
Homyrkamtunnelen (1.1 og 1.2A/1.2B). Derfor har 
også prosjektets måloppnåelse, risiko knyttet til 
løsningen samt en vurdering av hvilke muligheter det 
er for å redusere ulemper i den videre planlegging 
vært med på å påvirke Nye Veiers anbefaling.  

Med de svarene man har fått ved å utrede 
konsekvensene for ulike alternativer så anbefaler 
Nye Veier alternativkombinasjonen 1.2B+2.1. Det 
er traséen som er uthevet i figur under. Nye Veier 
foreslår derfor å utarbeide reguleringsplan, og 
deretter bygge E6 i denne traséen. 

Alternativer som er utredet. Anbefalt veilinje er mørk rød.

7.2 Hvorfor vurderer Nye Veier denne traséen  
 som best
1.2B+2.1 koster minst å bygge og gir best nytte for 
trafikantene. Det er også løsningen som gir færrest 
støyutsatte boliger. Løsningen er den teknisk beste 
når det gjelder veiens utforming og kryssløsning. 
Dette er også løsningen som har best massebalanse 
og er enklest å gjennomføre for de som skal bygge 
veien. Klimagassutslippene er minst med denne 
løsningen og den er best med tanke på bomiljø. 
Man unngår bygging av bru over gyteområde ved 
Røskaft og omlegging av Grinnibekken  som er en 
viktig gytebekk for sjøørret. Med dette alternativet 
kan man bevare Horg bygdatun, noe som er positivt 
for kulturhistorien, friluftsliv, bomiljø og folkehelse. 
Den anbefalte løsningen gjør også at man unngår 
kryssing av Gammelelva naturreservat. 

7
7 ANBEFALING OG BEGRUNNELSE
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