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FORORD
Nye Veier har ca. 160 km ny E6 i sin portefølje i Trøndelag. Målet til Nye Veier er at
utbyggingen skal bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetiden og styrke vekst og utvikling i
landsdelen. E6 Gyllan – Kvål inngår som en del av denne store oppgraderingen av E6
gjennom Trøndelag fra Ulsberg i sør til Steinkjer i nord.
Hensikten med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av
ny E6 på strekningen Gyllan – Kvål. Strekningen er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i
Melhus kommune. Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 utarbeidet av Statens
vegvesen. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye veinormaler og
optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.
Dagens E6 på denne strekningen har en blanding av fjern- og lokaltrafikk, med en rekke
kryss og avkjørsler, og den er sterkt ulykkesbelastet. Nye Veier legger opp til firefelts
motorvei med midtdeler og fartsgrense 110 km/t. Det planlegges planskilt kryss ved Hovin
(ved dagens Fosskryss) med av- og påkjøringsramper, samt et halvkryss med nordvendte
ramper ved Kvål.
Ny E6 vil separere lokaltrafikken og fjerntrafikken. Lokaltrafikken vil gå på lokalt veinett eller
deler av dagens E6, avhengig av linjevalg. Dette vil gi vesentlig mindre trafikk langs dagens
E6 og vil bedre trafikksikkerheten for alle trafikantgrupper. Dagens E6 planlegges
omklassifisert til fylkesvei.
Norconsult har blitt engasjert av Nye Veier til å bidra i utarbeidelse av konsekvensutredning
og tilhørende teknisk underlag for E6 på strekningen Gyllan til Kvål i Melhus kommune.
Planlagt byggestart er i 2024 med veiåpning i 2028. Planlagt byggestart er i 2024 med
veiåpning i 2028.
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SAMMENDRAG
Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven som biologisk mangfold,
landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat
av menneskers påvirkning. Utredningsområdet omfatter selve planområdet og en sone rundt,
der tiltaket forventes å kunne påvirke naturverdier. Det er samlet inn en omfattende mengde
data om vegetasjon, dyre- og fuglelivet i utredningsområdet, både i form av eksisterende
kunnskap og ny kunnskap innhentet gjennom tiltaksrettet kartlegging.
For hver delstrekning er viktige delområder beskrevet innen de syv deltemaene: 1)
vegetasjon og naturtyper, 2) verneområder, 3) økologiske funksjonsområder, 4)
landskapsøkologiske funksjonsområder, 5) fisk, 6) geologisk arv og 7) vannmiljø.
Vurderingene av verdi og påvirkning for de enkelte delområdene er foretatt i henhold til de
fagspesifikke kriteriene i håndbok V712 [1]. Under utvikling og optimalisering av prosjektet
E6 Gyllan – Kvål er tiltakshierarkiet (i. unngå, ii. begrense, iii. istandsette, iv. kompensere)
lagt til grunn. Skadereduserende tiltak som er låst i tekniske planer er å anse som en del av
tiltaket som utredes, og vil følgelig inngå i konsekvensvurderingene.
Gaulavassdraget er et vernet vassdrag som renner gjennom Gauldalen i Trøndelag.
Elveløpsformer med aktive prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og
landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet og vernegrunnlaget. Nedbørsfeltet
har få innsjøer, og fordi det ikke finnes innsjøer langs hovedelva som gir flomdempende
effekt, er Gaula en av landets kraftigste flomelver. Elva er toneangivende for naturmangfoldet
i Gauldalen. Vassdraget har i stor grad formet landskapet, og mange av naturtypene som
finnes på elvesletta betinges som nevnt av stadig flom eller er på annen måte tilknyttet
elvemiljøet. Langs og i elva er det elveører på de mest flomeksponerte stedene, og flomskog
på mer beskyttede steder. I 1993 ble det opprettet tre naturreservater (Gammelelva NR,
Ytter Skjervollslykkja NR og Hovin NR) langs vassdraget med mål om å sikre og bevare et
representativt utvalg av aktive flomskoger. Gaula er en viktig blågrønn infrastruktur og
kantsonene langs vassdraget har en helt spesiell funksjon som spredningskorridor og
ferdselsåre for en rekke organismer. Gaula inngår også som ett av 52 nasjonale
laksevassdrag.
Alternativ 1.1 foretrekkes fremfor 1.2A og 1.2B for samtlige deltemaer på strekningen Gyllan
– Homyrkamtunnelen. Hovedårsaken til dette er de negative konsekvensene ved kryssingen
av sidevassdraget Gaua med de viktige flom- og sumpskogsmiljøene som finnes her. I tillegg
unngås de geologiske verdiene tilknyttet bekkekløften Gaulfossen med tilhørende jettegryter
og elvestrykmiljøer, samt de markante terrassene ved Sandbrauta og Nordtømme.
Alternativet 1.2B vurderes som litt bedre enn 1.2A da førstnevnte unngår omlegging av
Grinnibekken.
For strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål er avveiningen noe vanskeligere da det til dels er
motstrid mellom ulike delfag innenfor naturmangfold. Alternativ 2.1 vurderes samlet sett som
bedre enn 2.2 da førstnevnte unngår å krysse Gammelelva naturreservat. For fisk vurderes
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imidlertid kryssingen av Gaula ved Kvål (alt. 2.1) å medføre betydelige negative effekter for
sannsynlige gyteområder for laks.
Negative påvirkningsfaktorer som støy og forstyrrelser fra anleggsarbeider, midlertidige
arealbeslag, utslipp av anleggsvann eller avrenning fra anleggs- og deponiområder samt
midlertidige utfyllinger i Gaula og sidevassdrag medfører konsekvenser for naturmangfold i
anleggsperioden.
I tråd med tiltakshierarkiet er det å unngå viktige naturverdier, verneområder og utvalgte arter
tillagt betydelig vekt i arbeidet med utvikling, optimalisering og siling av alternativer for E6
Gyllan – Kvål. Underveis i optimaliseringsarbeidet og teknisk grunnlag for
konsekvensutredning [2] har avbøtende tiltak blitt foreslått av miljørådgiverne, og så langt det
har vært mulig blitt hensyntatt i planleggingen. Restaurering er planlagt i form av
revegetering av berørte kantsoner av Gaula, optimalisering av omlagte bekkestrekninger
samt mulige habitattiltak i berørte deler av Gaula. Det utarbeides, i samarbeid med en rekke
ulike instanser, en omfattende rapport om belastning på elvetilknyttet natur i
Gaulavassdraget som følge av siste års E6-utbygginger [3], samt en mulighetsstudie [4] som
en idébase for kompenserende og restaurerende tiltak i påfølgende detaljreguleringsplan.
Tabell 0-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativer for alle delstrekninger.

Sammenstilling av strekning 1 + strekning 2

Verneområder
Vegetasjon
Fugl og vilt
Fisk
Landskaps-

1.1 + 2.1

1.1 + 2.2

1.2A + 2.1

1.2A + 2.2

1.2B + 2.1

1.2B + 2.2

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

-----/----/----/----/---

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

--------/-------/---

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

--------/-------/---

-

-/--

-/--

--

-/--

--

Middels
negativ
1

Stor/svært
stor negativ
4

Stor negativ

Svært stor
negativ
6

Stor negativ

Svært stor
negativ
5

økologi
Geotoper
Avveining
Samlet
vurdering
Rangering

3

2

Forklaring til

Beste

Beste alt. på

Dårligste

Dårligste

Dårlig

Dårlig

rangering

alternativ på

strekning 1,

alternativ på

alternativ på

alternativ på

alternativ på

begge

selv med

strekning 1.

begge

strekning 1.

strekning 1.

strekninger.

inngrep i

Inngrep i

strekninger.

Inngrep i

Inngrep i

Unngår

Grinnibekken.

Gauasumpen

Inngrep både i

Gauasumpen.

Gauasumpen.

inngrep i

Dårligste

Dårligste

og

Gauasumpen,

Beste løsning

verneområder. løsning på

Grinnibekken

Grinnibekken,

på strekning 2. løsning på

Inngrep i

strekning 2.

trekker ned.

og natur-

strekning 2.

Grinnibekken.

Inngrep i

Beste løsning

reservat

Inngrep i

naturreservat

på strekning 2. trekker ned.

trekker ned.

naturreservat
trekker ned.

Side 5 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

INNHOLD
SAMMENDRAG .................................................................................................................... 4
1
1.1
1.2
1.3
1.4

2
2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

5
5.1

6
6.1
6.2
6.3
6.4

BESKRIVELSE AV TILTAKET................................................................................................ 7
Bakgrunn for planarbeidet ............................................................................................................ 7
Mål for prosjektet og planarbeidet ................................................................................................ 8
Referansealternativet (nullalternativet) ......................................................................................... 8
Alternativer som utredes ............................................................................................................... 9

RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET ....................................................................11
Planområdet ............................................................................................................................... 11
Planprogrammet ......................................................................................................................... 11
Forholdet til naturmangfoldloven ................................................................................................ 11
Andre rammer og premisser ....................................................................................................... 14

METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG .................................................................................15
Metode for utredning av ikke-prissatte konsekvenser ................................................................ 15
Fagspesifikk metode ................................................................................................................... 18

VERDI, PÅVIRKNING OG KONSEKVENS ...............................................................................30
Områdebeskrivelse ..................................................................................................................... 30
Verdivurderinger ......................................................................................................................... 33
Påvirkning og konsekvens .......................................................................................................... 90

KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN ............................................................................157
Viktige påvirkningsfaktorer i anleggsperioden .......................................................................... 157

SKADEREDUSERENDE/KOMPENSERENDE TILTAK OG OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER .......162
Tiltakshierarkiet ......................................................................................................................... 162
Permanent situasjon ................................................................................................................. 164
Anleggsperioden ....................................................................................................................... 170
Behov for oppfølgende undersøkelser ..................................................................................... 172

7

SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER ............................................................................173

8

REFERANSER................................................................................................................181

Side 6 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

1 BESKRIVELSE AV TILTAKET
1.1 Bakgrunn for planarbeidet
E6 er hovedveien i Norge i nord-sørgående retning. E6 er hovedtransportåren for godstrafikk
til og fra, samt gjennom Trøndelag. E6 er dessuten den viktigste persontrafikkåren for
regionen.
Melhus kommune hadde et innbyggertall på ca. 17 000 per 01.01.2022. SSB1s prognose for
hovedalternativet viser en vekst på 17 % frem mot 2050. Veksten tilsvarer en forventet
befolkning på ca. 20 000 [5].
Dagens E6 Gyllan – Kvål er en tofelts vei, med delvis gammel veitrasé med randbebyggelse
gjennom tettstedene Ler og Lundamo. Årsdøgntrafikken (ÅDT) i 2020 for strekningen var
mellom 8 600 og 11 400 kjøretøy. Strekninger med redusert hastighet og blandet trafikk
kombinert med begrensa muligheter for forbikjøring reduserer fremkommeligheten. Siden
2011 er det registrert 34 ulykker på strekningen, hvorav åtte er påkjøring bakfra, ti er
møteulykker og 12 er utforkjøringer. Av disse ulykkene er det totalt to personer som har
mistet livet og tre hardt skadde.
Det ble i 2012 utarbeidet en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E6 fra Oppland
grense til Jaktøya ved kommunegrensen til Trondheim. Kort oppsummert ble E6 på
strekningen vurdert å ha store standardbrudd, med svinger og stedvis smal vei. Påfølgende
planarbeid og E6-utbygging av delstrekninger mellom Ulsberg – Melhus er utført i regi av
Statens vegvesen og Nye Veier. I 2012 ble det også gjort trasévedtak på
kommunedelplannivå på strekningen Håggåtunnelen – Skjerdingstad.
Planlegging og bygging av nye veiparseller tilpasses utviklingsstrategien for den totale
veistrekningen Ulsberg–Melhus og utføres i regi av Nye Veier.
Ny E6 Gyllan – Kvål
Ny veistrekning er ca. 17 km lang og ligger i sin helhet i Melhus kommune. Veien skal
knyttes til pågående E6-utbygging i nord (Kvål – Melhus) og pågående planarbeid for
strekningen Korporalsbrua – Gyllan. Den nye veien skal bedre både fremkommelighet og
sikkerhet for alle kjøretøy, bl.a. ved å:
•
•
•
•
•
•

Redusere konsekvensene ved stenging av E6.
Redusere ulykkesrisikoen på strekningen.
Forbedre framkommeligheten på strekningen.
Redusere reisetiden og bedre forutsigbarheten for trafikantene.
Legge til rette for god nærings- og samfunnsutvikling og forutsigbar arealbruk.
Bedre forholdene for myke trafikanter.

Det foreligger godkjente reguleringsplaner fra 2016 for E6-strekningen Gyllan – Kvål,
utarbeidet av Statens vegvesen. Forutsetningene for disse planene var en fartsgrense på
100 km/t og med 20 meter veibredde.
Nye Veier vil gjennom en optimalisering av veilinjen øke den samfunnsøkonomiske
lønnsomheten på strekningen gjennom en høyere veistandard i henhold til ny veinormal fra
2021. Ny E6 Gyllan – Kvål tilpasses utviklingsstrategien for hele veistrekningen Ulsberg –
1

Statistisk sentralbyrå
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Melhus. Forutsetningen i pågående planarbeid er derfor en fartsgrense på 110 km/t og
veibredden forsøkes opprettholdt ned mot 20 meter. Optimaliserte løsninger søker videre å
redusere jordbruksbeslag og belastning på ytre miljø sammenlignet med vedtatte
reguleringsplaner, og i tillegg å redusere kostnader.

1.2 Mål for prosjektet og planarbeidet
Formålet med planarbeidet er å skaffe et formelt grunnlag for erverv av grunn og bygging av
ny E6 som en firefelts motorvei. Løsningene skal bidra til å oppnå målene i Nasjonal
transportplan 2022 – 2030 [6].
En optimalisert veitrasé skal øke prosjektets samfunnsnytte og gi prioritet for utbygging. I
Nye Veier sin konkretisering av mål for transportseksjonen vektlegges følgende for utvikling
av anbefalt veilinje på E6-strekningen Gyllan – Kvål:
•

•

•

•

•

Høy samfunnsøkonomisk nytte:
o Optimal bruk av skattebetalernes penger.
o Styrking av bo- og arbeidsregionen.
Begrense konsekvensene for jordbruk:
o Optimalisere regulert trasé der dette er formålstjenlig.
o Redusere arealbeslag sammenlignet med vedtatt plan.
o Reetablere dyrkamark og nydyrke der dette er mulig.
Begrense inngrep i Gaula:
o Optimalisere regulert trasé der dette er mulig.
o Redusere inngrep i elvestrengene sammenlignet med vedtatt plan.
o Redusere konsekvenser for fisk og minimere inngrep langs elvebredden.
Best mulig veiteknisk løsning:
o Etablere en enhetlig veistandard i sentrale deler av Trøndelag.
Anleggsgjennomføring som er til minst mulig hinder for trafikkavviklingen og
lokalbefolkningen.
o Kostnadseffektive løsninger for anlegg, drift og vedlikehold.
o Trafikksikkerhet i anleggsfase og ferdigstilt E6.
o Fornøyde brukere av veien og veisystemet.
Minimere klimagassutslipp og ytterligere påvirkning på ytre miljø:
o Bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.
o Flytte trafikk fra bolig- og sentrumsområder.
o Avgrense belastninger knyttet til støy/luftforurensing.

1.3 Referansealternativet (nullalternativet)
For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av et tiltak, må det
sammenlignes med situasjonen som oppstår hvis tiltaket ikke gjennomføres, iht. Statens
vegvesens håndbok V712 [1]. Metodisk sammenfaller dette også med ny veileder fra
Miljødirektoratet [7], sitat: «Nullalternativet er forventet situasjon i influensområdet dersom
planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand og
beskriver den mest realistiske utviklingen i utredningsområdet.»
Det har vært vurdert å benytte gjeldende reguleringsplan som nullalternativ. Nye Veiers og
Melhus kommunes vurderinger tilsier at det lite sannsynlig at tiltaket vil kunne realiseres etter
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gjeldende reguleringsplaner fra 2016. Ny E6 dimensjoneres for 110 km/t for å oppnå en
enhetlig standard på ny E6 samt å gi økt nytte av ny vei. Det er også gjort politiske vedtak
som forutsetter vesentlige endringer fra gjeldende plan ved at Ler-krysset tas ut og
nordgående av- og påkjøringsramper etableres ved Kvål.
Nullalternativet tar derfor utgangspunkt i dagens situasjon for E6, inkludert ordinært
vedlikehold og utskiftinger/fornyelse av E6. Nullalternativet tar hensyn til andre vedtatte
veitiltak som er i gang eller har fått bevilgning. Dette gjelder derimot ikke gjeldende
reguleringsplaner for ny E6 Gyllan – Kvål fra 2016. Dagens situasjon vil være
sammenligningsgrunnlag for både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.

1.4 Alternativer som utredes
De alternativ som utredes i konsekvensutredningen er illustrert i Figur 1-1. Det er gjennom
en optimaliseringsfase utført silinger der ulike veilinjer og løsninger er vurdert. Det vises til
silingrapport [8] for ytterligere informasjon.

Figur 1-1 Veilinjer som inngår i konsekvensutredningen (Kilde: Nye Veier)

På strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen utredes to alternativ:
På delstrekningen Gyllan – Hovin (Foss) er eksisterende veilinje og nytt alternativ
sammenfallende. Det utredes et alternativ, som i stor grad baserer seg på gjeldende
reguleringsplan.
På delstrekningen Hovinkrysset – Sandbrauta utredes det to alternativer:
• Alternativ 1.1 baseres på gjeldende reguleringsplan med kryssing av Gaula ved
Røskaft. Alternativet optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110 km/t og unngå
brufundamenter i Gaula. Kryss ved Hovin optimaliseres og tilpasses aktuelle veilinje.
• Alternativ 1.2 krysser Gaula ved Gaulfossen og går videre nordover på Gaulas
vestside. Kryss ved Hovin tilpasses aktuelle veilinje.
På delstrekningen Sandbrauta – Homyrkamtunnelen utredes det to alternativ:
• 1.1 / 1.2A (sammenfallende) baseres på gjeldende reguleringsplan med nødvendige
justeringer for å ivareta sikkerhet (skredfare).
• 1.2B ligger langs Gaulas kantsone. Denne varianten er ikke kompatibel med
alternativ 1.1.
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På strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål utredes to alternativer:
Selve Homyrkamtunnelen er sammenfallende i de to alternativene, men med ulike
påhuggsområder i nord. Tidligere regulert kryss på Losen (Ler-krysset) tas ut og nordgående
ramper ved Kvål innarbeides i planen.
Alternativ som utredes:
• 2.1 baseres på gjeldende plan der veilinjen optimaliseres for å tilfredsstille krav til 110
km/t og med kryssing av Gaula ved Kåsa.
• 2.2 har nordre tunnelpåhugg i Kjelåsen og krysser Gaula ved Leberg. Traséen følger
jernbanen nordover til Bortn gård og krysser Gammelelva naturreservat og Gaula før
den følger dagens E6-trasé til tilgrensende veianlegg ved Kvål.
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2 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET
2.1 Planområdet
Varslet planområde omfatter areal som inngår i vedtatte reguleringsplaner Gyllan – Kvål,
samt areal for mulige optimaliseringer og alternativ til regulert veitrasé. Videre inngår areal
for anleggsgjennomføring og nødvendige sikringstiltak. Planområdet er utvidet to ganger
etter første varslet om planoppstart og endelig planområde vises i Figur 2-1.

Figur 2-1 Endelig planområde inklusive utvidelser - nord til høyre. (Kilde: Norconsult)

2.2 Planprogrammet
Oppstart reguleringsplan med konsekvensutredning og høring av planprogram for E6 Gyllan
– Kvål ble varslet og annonsert 15.01.2021. Merknadsfrist var 01.04.2021.
Fastsatt planprogram [2] legges til grunn for innholdet i denne konsekvensutredningen og
påfølgende detaljreguleringsplan. Planprogrammet ble fastsatt av kommunestyret i Melhus
kommune 01.06.2021. Melhus kommune har stilt krav om følgende endringer i forhold til Nye
Veiers forslag til planprogram:
• Krav om at det utredes et alternativ på østsiden av Gaula mellom Losen og Kvål,
tilsvarer alternativ 2.2. i konsekvensutredningen, vedtak i kommunestyret 01.06.2021.
• Krav om at et alternativ øst for bebyggelsen i Evjengrenda, dvs. fra Sandbrauta til
Homyrkamtunnelen sør konsekvensutredes, vedtak i formannskapet 29.06.2021.
Denne traséen tilsvarer alternativ 1.2B konsekvensutredningen.

2.3 Forholdet til naturmangfoldloven
§ 8 Kunnskapsgrunnlaget
«Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
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tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet».
Tiltaksområdet fremstår som meget godt kartlagt og kunnskapsgrunnlaget vurderes som
godt og tilstrekkelig til å kunne gjøre en vurdering av konsekvensene for naturmangfoldet. I
kapitlet 3.2.3 redegjøres det grundig for grunnlaget for utredningen.
§ 9 Føre-var-prinsippet
«Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke
virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på
naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak».
Et tiltak av dimensjoner som E6 Gyllan – Kvål kan påvirke naturmangfoldet på svært mange
måter og det hefter usikkerhet ved noen av påvirkningsfaktorene og deres konsekvenser for
naturmangfoldet. I tilfeller hvor utredere har vært usikker på hvordan et verdiområde kan
påvirkes, har man som kjøreregel lagt påvirkningen høyt som av føre-var-hensyn. Når dette
er sagt, har man dog forsøkt å gi et mest mulig realistisk bilde av skadepotensial. Som det
framkommer av kapitlene om avbøtende tiltak og tiltakshierarkiet, har man underveis i
planlegging vært nødt til å foreta flere prioriteringer av hvilke hensyn som skal veie tyngst
ved konflikter mellom ulike hensyn. En noenlunde edruelighet i beskrivelse av
skadepotensial, og en mest mulig realistisk verdivurdering innenfor de ulike delfagene, har
derfor vært en forutsetning for at riktige beslutninger er fattet.
Det redegjøres nærmere for usikkerhet i kapittel 3.2.4.
§ 10 Økosystemtilnærming og samlet belastning
«En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som
økosystemet er eller vil bli utsatt for».
Tiltaket vurderes til å påvirke flere naturverdier som både har vært og er under et stort og
vedvarende press. Det utarbeides en egen tilleggsrapport Samla belastning av Ny E6 Gaula
[3] med fokus på elvetilknyttet natur og ny kunnskap fra dette arbeidet er innarbeidet i denne
delutredningen. Rapporten er utarbeidet med et helhetlig fokus på hele E6-strekningen fra Ila
bru nord for Berkåk og til Melhus sentrum og omfatter pågående og planlagte E6 utbygginger
i Gauldalen.
Kort oppsummert er Gaula i dag påvirket negativt gjennom en rekke inngrep. Eksempler på
dette er erosjonssikringer, elveforbygninger, grusgraving, bunnplastring, landbruksutfyllinger,
avløpsledninger med mer. Omfattende uttak av elvegrus i perioden 1950 - 1988 har medført
en betydelig senkning av elvebunnen på deler av elvestrekningen. I kombinasjon med
gjennomgripende tiltak mot flom og erosjon i den samme perioden, har dette gitt store
endringer i elvas hydrologi og morfologi og følgelig funksjon for elvetilknyttet naturmangfold,
særlig i nedre deler av vassdraget. Avrenning fra stadig større arealer med vei, jernbane,
industri, jordbruk, skogbruk og bebyggelse langs vassdraget har effekter på vannkvaliteten i

Side 12 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

dag. Utbygging av de overnevnte har videre medført direkte arealbeslag av elvetilknyttet
natur (for eksempel inngrep i kantvegetasjon), ytterligere elveforbygninger (for eksempel
steinfyllinger i elvekanten), samt oppstykking av tidligere sammenhengende vannforekomster
(for eksempel etablering av vandringshindre og tap av oppstrøms areal). En rekke naturtyper
og arter langs Gaula er betinget av elvas naturlige flomdynamikk, erosjon og sedimentasjon.
Tidligere inngrep har begrenset elvas evne til å skape og opprettholde slike flombetingete
livsmiljøer. Gjengroing av tidligere flomutsatte, åpne habitater er en av konsekvensene [12].
Fremmede arter, særlig hagelupin, bidrar til gjengroing ved å spre og etablere seg raskt på
tidligere åpne grusører.
Videre utgjør dagens E6 gjennom dalen en betydelig støykilde tett på den elvetilknyttede
naturen, som utgjør viktige leveområder for dyr og fugler. Dette sammen med intensiv drift av
landbruksarealer og flere større bosetninger spredt over dalbunnen, gjør at det er begrenset
med funksjonsområder for arter som er sensitive for forstyrrelser. Dette preger i dag
artssammensetningen i Gauldalen og et fåtall litt større uforstyrrete områder er trolig sentrale
i bevarelsen av slike arter. Dagens jernbane- og veisystemer utgjør også barrierer for
trekkene vilt, og flere steder er det relativt høye påkjørselstall for hjortevilt. Tap av
kantvegetasjonen langs Gaula har også medført at den «blågrønne infrastrukturen» langs
vassdraget er svekket slik at arter har redusert mulighet til å spres langs vassdragene.
For konsekvensvurderingen av tiltaket E6 Gyllan – Kvål gjør dette at verdien av resterende
og intakte naturområder er verdisatt høy, og påvirkningseffektene er overveiende vurdert
strengt. Særlig kommer dette til uttrykk ved negativ påvirkning av områder som blir vurdert
som sentrale i å bevare artene og naturverdiene i Gauldalen. Eksempler på dette er
Gammelelva naturreservat, Gauasumpen, Kåsadammen og større sammenhengende
kantsoner og flommiljøer langs Gaula og sidevassdrag, samt verdier knyttet til laks og
sjøørret både i hovedvassdraget og de viktige sidebekkene.
§ 11 Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens
karakter»
Tiltakshaver er innforstått med at minimering av negativ påvirkning av naturmangfoldet er et
ansvar som påhviler utbygger. Herunder hører avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfase samt
restaurering av midlertidig beslaglagte arealer. Restaureringen vil i tillegg til vanlig
opprydding og istandsetting etter endt anleggsarbeid også omfatter restaurering av
naturområder. Det utarbeides en mulighetsstudie [4] som oppfølging av analysene i
rapporten samla belastning av ny E6 Gaula [3] for mulige skadereduserende tiltak, spesielt
relatert til elvetilknyttet natur.
§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere,
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste
samfunnsmessige resultater».
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I forbindelse med utredningen har miljørådgivere arbeidet svært tett med tekniske
planleggere i arbeidet med å finne miljøvennlige løsninger både i anleggsfasen og i valg av
konstruksjoner og traseer.

2.4 Andre rammer og premisser
Arbeidet baseres på Statens vegvesens håndbøker, samt overordnede føringer og regelverk
nedfelt i nasjonale, regionale og kommunale planer og retningslinjer, samt til Rammer og
føringer for planarbeidet i fastsatt planprogram.
For utarbeidelse av konsekvensutredning vises til Forskrift om konsekvensutredninger (FOR2017-06-21-854) samt veileder om konsekvensutredning for planer etter plan- og
bygningsloven [9]. Utredningsprogram i fastsatt planprogram danner rammer for
konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen med anbefalt alternativ legges ut til høring og offentlig ettersyn.
Høringsuttalelser legges ved når konsekvensutredningen behandles politisk i Melhus
kommune. Melhus kommunes vedtak legges til grunn for utarbeidelse av påfølgende
detaljreguleringsplan. Reguleringsplanen sendes på høring og behandles i kommunen på
vanlig måte.
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3 METODE OG KUNNSKAPSGRUNNLAG
3.1 Metode for utredning av ikke-prissatte konsekvenser
Konsekvensutredningen av ikke-prissatte temaer gjennomføres i henhold til metoden i
Statens vegvesens håndbok om konsekvensanalyser (Håndbok V712, 2021) [1].
Ikke-prissatt metode er basert på en kvalitativ analysemetode. Metoden skal sikre en faglig,
systematisk og enhetlig analyse av de konsekvensene et tiltak medfører for de ulike
temaene. De ikke-prissatte temaene fokuserer på virkningen et tiltak har på omgivelsene
eller landskapet.
I konsekvensanalysen vurderes konsekvensen for hvert fagtema av fagutredere.
Konsekvensene vurderes på grunnlag av områdenes verdi og tiltakets påvirkning, sett i
forhold til referansealternativet (0-alternativet) slik den er definert i kapittel 1.3.
Vurderingene gjøres i tre trinn som vist i Figur 3-1. De to første trinnene, vurdering av
konsekvenser for delområder og konsekvenser av alternativer, gjøres for det enkelte fagtema
og inngår i denne rapporten.

Figur 3-1 Trinnvis fremgangsmåte for vurdering av konsekvenser for ikke-prissatte temaer. Kilde: Statens
vegvesen V712 (2021).

I det tredje trinnet vurderes konsekvensen for fagtemaene samlet sett, som en del av
sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse. Denne analysen presenteres i rapporten:
Sammenstilling konsekvensutredning [10].
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Trinn 1: Vurdering av konsekvens for delområder
Verdi
Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har for et fagtema. Verdien
vurderes på en femdelt skala, som vist i Tabell 3-1.
Tabell 3-1. Verdiskala. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712 (2021).

Påvirkning
Med påvirkning menes en vurdering av hvordan, og i hvilken
grad et område påvirkes som følge av et definert tiltak. Dette
vurderes på en femdelt skala, som vist i figur 3-2. Alle tiltak
som inngår i investeringskostnadene, skal legges til grunn i
vurderingen.

Figur 3-2 Skala for vurdering av
påvirkning. Kilde Statens
vegvesens håndbok V712 (2021)

Konsekvens
Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av
verdi og påvirkning. Dette gjøres etter konsekvensvifta i Figur 3-3. I denne matrisen utgjør
verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning y-aksen. Konsekvensen er en vurdering av
om et definert tiltak vil medføre bedring eller forringelse i et område, og vurderes både for
anleggs- og driftsfasen. Den åttedelte skalaen for konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss.
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Figur 3-3 Konsekvensvifta. Kilde: Staten vegvesens håndbok V712 (2021).

Trinn 2: Konsekvens av alternativer
Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet
konsekvensvurdering av hvert alternativ. Dette gjøres for hvert fagtema. På delstrekninger
med flere alternativer eller varianter rangeres disse.
Tabell 3-2 Kriterier for fastsettelse av konsekvens for hvert alternativ. Kilde: Statens vegvesens håndbok V712
(2021)
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3.2 Fagspesifikk metode
3.2.1

Definisjon av fagtema

Temaet omhandler naturmangfold knyttet til terrestriske (landjorda), limniske (ferskvann) og
marine (brakkvann og saltvann) systemer, inkludert livsbetingelser (vannmiljø, jordmiljø)
knyttet til disse. Naturmangfold defineres i henhold til naturmangfoldloven (nml) som
biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt
vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning.
3.2.2

Utredningsområdet

Utredningsområdet omfatter selve planområdet og en sone rundt, der tiltaket forventes å
kunne påvirke naturverdier. Influensområdet for tiltaket varierer innen fagtema
naturmangfold. For vegetasjon og naturtyper vil influensområdet hovedsakelig knyttes til
direkte arealbeslag og områder berørt av anleggsarbeider. For leveområder for dyr og fugler
og landskapsøkologiske sammenhenger, vil influensområdet typisk være mye større da støy
og forstyrrelser vil kunne medføre habitatforringelse i betydelige avstander fra tiltaksområdet.
Det er ikke uvanlig at influensområdet kan være vesentlige større enn planområdet (blant
annet ved blokkering av trekkruter for hjortevilt). For vannmiljø vil influensområdet typisk
være ikke bare berørte områder av vassdragene, men også en betydelig strekning
nedstrøms planområdet.
3.2.3

Kunnskapsinnhenting

3.2.3.1 Tidligere utredninger av veistrekningen
Det ble i 2011 gjennomført en konsekvensutredning av tema naturmangfold for ny E6
Håggåtunnelen – Skjerdingstad. Arbeidet ble utført av Multiconsult AS og
kartleggingsresultater og vurderinger av mulige konsekvenser vært til hjelp.
I 2014 gjorde Sweco AS en vurdering av konsekvenser for hydrologi, hydraulikk og allmenne
interesser ved utfylling i Gaula ved Kleivhammaren i forbindelse med utredning av E6
Røskaft – Skjerdingstad. Data fra denne rapporten er benyttet som bakgrunnsstoff.
Norconsult AS gjennomførte i 2018 en konsekvensutredning for naturmangfold på
strekningen E6 Prestteigen – Gyllan [11]. Enkelte vurderinger knyttet til landskapsøkologiske
forhold og generelle betraktninger om naturmangfoldet i dalføret er benyttet som
kunnskapsgrunnlag.
3.2.3.2 Annen eksisterende kunnskap
Det er foretatt flere kartlegginger av elvetilknyttet naturmangfold langs Gaula, bl.a. i
forbindelse med vassdragets status som vernet vassdrag [12] og nasjonalt laksevassdrag
[13], vassdragets spesielle naturmangfold [14], vassdragets tiltaksbehov som følge av
redusert økologisk tilstand [15] i tillegg til konsekvensutredninger for ulike strekninger med
E6.
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Tiltaksområdet fremstår som godt kartlagt. Det er samlet inn en omfattende mengde data om
vegetasjon, dyre- og fuglelivet i tiltaksområdet. Dette er data som har vært tilgjengelig for
utredningen både gjennom registreringer i Artsdatabankens Artskart og ved ulike rapporter
og muntlige bidrag. I det følgende en kort gjennomgang av sentrale kilder for de ulike
deltemaene som omhandles i rapporten:
For vegetasjon og naturtyper utgjør tidligere registreringer av naturtyper i Naturbase [16]
og arter i Artskart [17] viktig grunnlagsinformasjon. For enkelte arter foreligger det
registreringer fra nokså systematisk kartlegging, eksempelvis for den sterkt truede arten
hjelmragg. NGUs kart over berggrunn [18] og løsmasser [19] samt NVEs flomsonekart for
ulike tidsintervall (særlig 10 års flom) [20] har gitt nødvendig kunnskap om naturgrunnlaget.
Historiske flyfoto fra Finn kart [21] og Norge i bilder [22] er brukt flittig for å forstå
brukshistorikken i kulturlandskapet og endringer i elveløpet og elvetilknyttede naturtyper over
tid. Historiske flyfoto i kombinasjon med informasjon om hogstklasser og den eldste skogen
fra skogbruksplanleggingen (tilgjengelig i Skogportalen i Nibios Kilden [23]) har vært nyttig
blant annet ved vurdering av skogalder. Samtaler med lokalkjente personer underveis i den
tiltaksrettede naturtypekartleggingen ga en større forståelse og mer stedsspesifikk kunnskap
om tidligere og aktuell bruk (inkludert slått, beite, hogst, vedhogst osv.), omfanget av flom og
endringer i landskapet over tid.
For økologiske funksjonsområder og landskapsøkologi har kunnskapsgrunnlaget basert
seg både på skriftlige kilder, nasjonale databaser, innspill fra ulike ressurspersoner og
kommunenes viltkart. For fuglelivet har data fra Artsdatabankens Artskart [17] vært en viktig
kilde. Det finnes hele 5893 registreringer av fugl fordelt på 175 ulike arter i planområdet.
Samtaler med Georg Bangjord i Statens Naturoppsyn [24] har vært viktige for å holde styr på
de viktigste lokalitetene. Samtaler med miljørådgiver i Melhus kommune, Dag Petter
Hollekim [25], har bidratt til forståelse av området Gauasumpen og vassdragene som helhet.
For insekter er kunnskapsgrunnlaget overraskende godt. Det foreligger i Artskart hele 2659
registreringer av biller i planområdet fordelt på 578 arter, 690 registreringer av edderkoppdyr
fordelt på 21 arter og hele 1912 registreringer av døgnfluer, steinfluer, øyenstikkere og
vårfluer fordelt på 120 arter. Gaulas spesielle betydning for ripare (sandlevende) biller har
gjort at området har tiltrukket seg svært kapable kartleggere, og mye relevant stoff er behørig
rapportert. Blant annet er tre rapporter av Johan Andersen og Oddvar Hanssen vært viktige
for beskrivelser av invertebratfaunaen [26], [27] og [28]. En annen viktig kilde har vært
handlingsplanen for billearten elvesandjeger og Hansens rapport fra 2009 om kartlegging og
overvåkning av elvesandjeger blant annet i Gaulavassdraget. Faktaark om ulike
elvebreddedderkopper (Artsdatabanken 2006a, b, c) og Aakras vitenskapelige artikkel om
ripare edderkoppsamfunn langs Gaula [29], har også vært viktige i vurderingen av de
spesielle insektsamfunnene langs Gaula. Det foreligger også interessante artikler om
vedlevende insekter i Gauldalen [30].
For annet vilt har Melhus kommune et relativt oppdatert viltkart [31], som angir viktige
viltområder og hjortevilttrekk i kommunen. I vurderingene er også påkjørselstatistikk fra
Hjorteviltregisteret bruk for å utdype andre viktige trekkveier og beiteområder for hjortevilt.
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For fisk og ferskvannsorganismer er gyteområder i Gaula kartlagt gjennom flere år med
gytegropundersøkelser med helikopter (2012) og drone (2017, 2018, 2020 og 2021). Data
herfra er sammenstilt og kartfestet. Undersøkelsene med drone i 2017-2020 er utført på gitte
referansestrekninger og dekker dermed ikke hele den aktuelle strekningen av Gaula. I 2021
ble det derimot flydd over hele den aktuelle strekningen. I tillegg er det av NINA gjennomført
en utvelgelse av potensielle gyteområder, som også tillegges noe vekt.
Den geografiske avgrensningen på gyteområder forandres mellom år grunnet naturlige
prosesser som endrer substratsammensetning, vannhastigheter etc. Senere års
gytegropkartlegginger betraktes like fullt som et godt kunnskapsgrunnlag, og benyttes som
underlag for å vurdere hvorvidt en ny E6-utbygging vil kunne påvirke kjente gyteområder. Det
er ikke vurdert som hensiktsmessig å skille på kvaliteten til alle de ulike gyteområdene. Like
fullt er eventuelle «hot spot-områder» tillagt spesiell vekt. Dette er større, sammenhengende
arealer der det er dokumentert gyting over flere år og som åpenbart utgjør særskilt viktige
gyteområder.
NINA har i en årrekke kartlagt tettheter av ungfisk på et etablert stasjonsnett i Gaula og
sidevassdrag. Stasjonene i Gaula sammenfaller dessverre i liten grad med de arealer som er
særlig relevante å vurdere for denne delstrekningen av ny E6. For sidevassdragenes del gir
de årlige undersøkelsene med beskrivelser av vannforekomstene en god indikasjon på de
respektive sidevassdrag sin betydning for fiskeproduksjonen, og da spesielt for
sjøørretproduksjon.
De ulike sidevassdragene har svært varierende betydning for vassdragets smoltproduksjon,
da tettheter og tilgjengelig vanndekt areal varierer stort mellom vassdrag. Innad i samme
sidevassdrag vil det også være svært store variasjoner på tetthet av fisk, avhengig av
naturlige forhold (fordeling av gytearealer, bunnsubstrat/skjul etc.) og ulike
påvirkningsfaktorer som i større eller mindre grad påvirker habitatkvaliteter lokalt. Eksempler
på dette kan være kanalisering, menneskeskapte temporære vandringshindre, hogst av
kantsone, avrenning og punktutslipp m.m. Et godt egnet bekkesegment i en bekk med antatt
liten smoltproduksjon kan følgelig produsere mer fisk enn et lite egnet bekkesegment i en
bekk med antatt høy smoltproduksjon. Kvalitetsvurdering til de ulike bekkesegmentene som
påvirkes vurderes derfor isolert sett basert på habitatkvaliteter, fremfor å se på de ulike
sidevassdragenes totale betydning for smoltproduksjon.
I forbindelse med miljøovervåkningsprogrammet i prosjektet ble det gjennomført
forundersøkelser på relevante vassdragsavsnitt høsten 2021. Undersøkelsene omfattet
ungfiskundersøkelser, skjulmålinger og generelle beskrivelser av de aktuelle
vassdragsavsnittenes kvaliteter som funksjonsområde for fisk. Stasjonsnettet omfatter de
deler av Gaula som blir berørt av brukryssing eller nærføring samt krysningspunkt og
eventuelle omlegginger av sidevassdrag innenfor dagens anadrome strekning. Resultater
herfra er implementert i det samlede kunnskapsgrunnlaget ved utarbeidelse av denne
delutredningen.
For geologisk arv er de fleste lokalitetene hentet fra Norges Geologiske Undersøkelses
karttjeneste og database over geologisk arv [32]. Dette datasettet er supplert med enkelte
lokaliteter som utreder selv har vurdert som viktige nok til å inngå i utredningen. Statens
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naturoppsyn (SNO) ved Georg Bangjord [33] er kilden til at Gaulfossen og jettegrytene her er
tatt med i rapporten. I utredningen er også innspill fra NGU/NTNU om viktige studieobjekter i
faget geologi innarbeidet.
Kunnskapsgrunnlaget for vurdering av vannmiljø er hentet inn fra databasene som Vannnett (REF) og Vannmiljø (REF). Økologisk og kjemisk tilstand er en nøkkelparameter for
vurdering av vannforekomstens sårbarhet basert på kriterier fra vannforskriften (se SVV
rapport 597). Da det ikke ligger tilstrekkelig informasjon for å gjøre en sårbarhetsvurdering
samt konsekvensutredning er det satt i gang et prøvetakingsprogram som består av 52
prøvetakingspunkt. Programmet dekker parameter som vil gi grunnlag for vurdering av
økologisk og kjemisk tilstand i alle de berørte vannforekomstene og vurdering av
konsekvensen av de forskjellige veialternativene.
3.2.3.3 Feltarbeid og befaringer
I forbindelse med konsekvensutredningen er det gjennomført flere befaringer i
tiltaksområdet, målrettede kartlegginger og møter med lokale ressurspersoner. I det følgende
gis det en kort oversikt over viktige feltaktiviteter.
-

Høsten 2020 var Miljøfaglig utredning (MFU) innleid for å gjennomføre kartlegging av
naturtyper etter DN Håndbok 13 i området over Homyrkamtunnelen [34]. Resultater
fra denne kartleggingen inngår i kunnskapsgrunnlaget for utredningen.

-

14.-18. juni og 13.-17. september 2021, samt noen enkeltdager utover dette, ble det
gjennomført omfattende kartlegginger av terrestriske naturtyper etter
Miljødirektoratets kartleggingsinstruks (NiN) og øvrig terrestrisk naturmangfold på
hele strekningen. Deltakere var Annie Ås Hovind, Vilde Mûrer, Sylvia Stolsmo, Hauk
Liebe og Torbjørn H. Kornstad. Resultater fra dette arbeidet er innarbeidet i
konsekvensutredningen.

-

Høsten 2021 ble det gjennomført ungfiskundersøkelser og bonitering av potensielt
berørte deler av Gaula samt anadrome sidevassdrag i forbindelse med pågående
miljøovervåkingsprogram. Deltakere var Kjetil Sandem, Lars Bendixby, Tobias
Karlsson og Marianne Olufsen. I tillegg er det tatt prøver av begroingsalger og
bunndyr. Resultater fra dette arbeidet er innarbeidet i konsekvensutredningen.

3.2.3.4 Vannmiljø
Nye inngrep eller ny aktivitet som forringer tilstanden eller fører til at miljømålene ikke blir
nådd, er i utgangspunktet ikke tillatt, jf. vannforskriften § 12. Tiltakshaver er ansvarlig for å
framskaffe informasjon om virksomhetens konsekvenser og hvordan de planlagte
aktivitetene vil påvirke vannforekomster. I henhold til håndbok V712 om konsekvensanalysen
skal påvirkning av vannforekomster vurderes for både anleggs- og driftsfase.
Det er et krav å innhente data om dagens (null) tilstanden. Tabell 1 lister opp alle de
registrerte vannforekomstene som er i planområdet. Dette inkludere Gaula som er delt inn i
to vannforekomster, elleve sidebekker og en grunnvannsressurs. Dagens tilstand som
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registrert i Vann-Nett er gjengitt i Tabell 1 samt presisjon (hvor sikker) klassifiseringen er. Per
i dag er det kun to vannforekomster hvor økologisk tilstand er klassifisert med høy presisjon.
Når det gjelder kjemisk tilstand, er flertallet av vannforekomstene klassifisert enten med lav
presisjon eller at det foreligger ingen data.
Økologisk og kjemisk tilstand er en nøkkelparameter for vurdering av vannforekomstens
sårbarhet basert på kriterier fra vannforskriften (se SVV rapport 597). Da det ikke ligger
tilstrekkelig informasjon for å gjøre en sårbarhetsvurdering samt konsekvensutredning er det
satt i gang et prøvetakingsprogram som består av 52 prøvetakingspunkt. Programmet dekker
parameter som vil gi grunnlag for vurdering av økologisk og kjemisk tilstand i alle de berørte
vannforekomstene og vurdering av konsekvensen av de forskjellige veialternativene. Før
konsekvensutredning legges til politiskbehandling kan foreløpig resultater fra
bakgrunnskartlegging fremstilles.
3.2.4

Usikkerhet

De viktigste årsakene til usikkerhet ved ikke-prissatte konsekvenser, og dermed også ved
konsekvenser for naturmangfold, er hvorvidt alle verdiene i området er fanget opp og vurdert
korrekt (kunnskapsgrunnlag og verdivurdering) og om tiltakets påvirkning (omfang) på disse
verdiene er tilstrekkelig belyst.
Tiltaksområdet fremstår som godt kartlagt hva de fleste registreringskategorier angår.
Kunnskapsgrunnlaget for vegetasjon og naturtyper ble supplert gjennom systematisk
kartlegging av rødlistede naturtyper og naturtyper med sentral økosystemfunksjon i hele
planområdet, i tråd med gjeldende kartleggingsmetodikk (Miljødirektoratets instruks for NiN2
i 2021). Selv om det er gjennomført en rekke tiltak for å sikre kvalitet i dataene, er det kjent at
kartleggingsresultater vil variere noe mellom kartleggere. Kjente lokaliteter med typiske
rødlistearter og rødlistede naturtyper for området ble oppsøkt og diskutert i fellesskap for å
sikre harmonisering av kartleggingspersonellet i forkant av individuell kartlegging. Det ble
også oppfordret til tett samarbeid og hyppig kommunikasjon mellom kartleggere for å sikre
forløpende kalibrering. Samtlige av resultatene fra naturtypekartleggingen er til slutt
kvalitetssikret på tvers av internt personell, i tillegg til å ha gjennomgått en ekstern kontroll
ved levering til Miljødirektoratet. Det bør også nevnes at naturtypekartleggerne som bidro til
arbeidet allerede er godt kalibrerte og erfarne med bruk av Miljødirektoratets instruks
ettersom de samarbeider om kartlegging i tilsvarende oppdrag gjennom hele feltsesongen.
Der det er knyttet stor usikkerhet til identifisering og typifisering av naturtyper er dette
beskrevet for den enkelte naturtype som er sendt inn til Naturbase. Dette gjelder blant annet
avstandsbedømming på grunn av dårlig fremkommelighet og/eller av hensyn til kartlegger sin
sikkerhet eller usikkerhet knyttet til registrering av variabler, særlig dersom de aktuelle
variablene er utslagsgivende for lokalitetens tilstand eller naturmangfold. Det kan også være
usikkerhet knyttet til hvorvidt artsforekomster er fanget opp grunnet for eksempel ulik
kompetanse og erfaring mellom kartleggere, utilgjengelige områder på grunn av flom eller
bratt terreng eller som følge av utfordrende værforhold enkelte dager. Aktuelle livsmiljøer for
de rødlisteartene som er registrert og/eller er kjent fra området fra før bør likevel være fanget
opp gjennom utredningen.
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For fisk og ferskvannsorganismer er kunnskapsgrunnlaget vurdert å være godt. Gyteområder
i Gaula er kartlagt over flere år med drone, og resultatene herfra er sammenstilt for å få en
best mulig forståelse over, og kunnskap om, hvilke deler av Gaula som har funksjon som
gyteområder. Det er gjennomført bonitering og ungfiskundersøkelser ved et flertall av de
strandnære arealer som kan bli berørt av E6- utbyggingen, slik at kunnskapsgrunnlaget også
her synes å være tilfredsstilt. Krysningspunkt for anadrome sidevassdrag er kartlagt for å få
en forståelse av de berørte bekkesegmentenes betydning som funksjonsområde for
anadrom fisk. I tillegg har NINA gjennomført undersøkelser i samtlige anadrome
sidevassdrag, og beskrevet tilstanden til disse inngående. Også for potensielt berørte
sidevassdrag som i dag er anadrome vurderes altså kunnskapsgrunnlaget som
tilfredsstillende.
Kunnskapsgrunnlaget for invertebrater og særlig de spesielle verdiene knyttet til biller og
edderkoppdyr vurderes å være godt. Det har vært utført omfattende kartlegging av
elvesandjeger langs Gaula i mange år. I rapporter utarbeidet som grunnlag for elvesandjeger
som prioritert art står det blant annet at alle aktuelle leveområder har blitt undersøkt og det
regnes som lite sannsynlig at arten har faste bestander på andre enn de beskrevne
lokalitetene (elvesandjeger rapp).
For fugl er omfanget av registreringer svært høyt, men det er lenge siden alt dette materialet
er grundig gjennomarbeidet, og det hefter noe usikkerhet ved om de viltområdene som
tidligere er avgrenset i kommunens viltkart reflekterer alle de nye funnene. Stadige endringer
av hvilke fugler som er oppført på rødlista gjør også at artsfokus endrer seg fra år til år.
Prioriterte områder for ti år siden trenger derfor ikke nødvendigvis å fange opp artene som
vurderes som spesielt forvaltningsrelevante i år. Det er derfor tatt ut flere nye viltområder i
denne utredningen som særlig skal fange opp arter knyttet til kulturlandskap.
For vilttrekk later kommunenes viltkart å være relativt oppdaterte, men en gjennomgang av
fallviltstatistikk viste at enkelte områder med svært mye påkjørsler ikke harmonerte med
foreliggende data om vilttrekk. Det ble derfor omtalt enkelte nye antatte trekk. Det er en fare
for at dette i større grad angir viktige beiteområder enn egentlige sesongstrekk.
Til tross for et akseptabelt kunnskapsgrunnlag er det følgelig hull og mangler som gjør det
nødvendig å legge føre-var-prinsippet til grunn for fastsettelse av verdi for flere av
delområdene hvor potensialet for uoppdagede naturverdier er til stede. Dette har blant annet
ført til at det er avgrenset flere nye verdiområder som ikke tidligere er fremhevet verken i
utredninger eller andre kartlegginger. I sum har relativt store deler av planområdet oppnådd
høy verdi etter KU-metodikken. De områdene som har blitt vurdert som mindre viktige basert
på rene artsfunn, har gjerne likevel blitt vurdert til å være relativt viktige grunnet sin
landskapsøkologiske funksjon. Det er følgelig mindre sannsynlig at det i tiltaksområdet finnes
naturområder med uoppdagede verdier som ikke er reflektert i utredningens
verdivurderinger.
Det hefter trolig større usikkerheter ved vurderinger av påvirkning enn av verdi. Særlig for
dyre- og fugleliv er de negative konsekvensene ikke hovedsakelig knyttet til direkte arealtap,
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men til hvordan fuglene antas å respondere på ulike påvirkninger. Det foreligger etter hvert
flere rapporter som omhandler dette både fra Norge og utlandet, men fremdeles er det få
virkelig grundige studier av før- og etterundersøkelser fra tilsvarende prosjekter. Dette er
imidlertid problemstillinger som beslutningstakere er godt kjent med. I Naturmangfoldlovens
§ 9 er beslutningstakere derfor pålagt å følge føre-var-prinsippet.
Det hefter videre en god del usikkerhet ved om utreder faktisk forstår og evner å ta inn over
seg alle aspekter ved en så omfattende utbygging som E6 prosjektet vil være. Omfanget av
anleggsvirksomheten kan også bli større enn det man har klart å forutse i konsekvensutredningen. Det vil også være flere mindre tekniske løsninger som vil være i spill helt frem til
endelig byggestart. Noen ganger kan selv små justeringer av tekniske planer få betydelige
følger for naturen. En usikkerhetsfaktor som alltid er med i slike utbygginger er knyttet til
tiltakets påvirkning på grunnvannstand og overflatehydrologi. Dette er tiltak som må følges
opp i videre planlegging, blant annet ved fastsettelse av tettekrav for tunneler.
3.2.5

Aktuelle registreringskategorier og inndeling av delområder

For hver delstrekning er viktige lokaliteter beskrevet innen de seks deltemaene: 1)
vegetasjon og naturtyper, 2) verneområder, 3) økologiske funksjonsområder, 4)
landskapsøkologiske funksjonsområder, 5) fisk og 6) geologisk arv. Delområdene som
avgrenses på dette nivået har begrenset geografisk utstrekning og illustreres som mindre
flater. Avgrensningen er hovedsakelig gitt av metodene i DN-håndbøkene 11, 13 og 15. I
tillegg er verdier knyttet til landskapsnivå som omfatter en større helhet eller sammenhenger
representert ved deltemaene landskapsøkologiske funksjonsområder og vannmiljø.
Delområder innen deltemaet vegetasjon og naturtyper er i hovedsak basert på naturtyper
kartlagt etter NiN i 2021. Enkeltstående naturtyper utgjør egne delområder, mens naturlig
sammenhengende naturtyper er slått sammen til større delområder der dette er vurdert som
hensiktsmessig. Dette gjelder blant annet lokaliteter med flomskogsmark og åpen
flomfastmark som gjerne utgjør henholdsvis indre og ytre flomsone langs elva.
Eksempler på landskapsøkologiske funksjonsområder er kjente trekkveier for vilt, grønn
infrastruktur som kantsoner langs vassdrag, samt økologiske funksjonsområder for arter,
bundet sammen av areal med naturkvaliteter som legger til rette for utveksling av
gener/individer mellom disse.
Vannmiljø omfatter vannforekomstene innenfor planområdet, og deres funksjon som
livsmedium. Funksjonsområder for fisk og ferskvannsarter skiller seg på denne måten fra de
øvrige økologiske funksjonsområdene da de fanger opp hensynskrevende og truede arter
knyttet til vann. I tråd med håndbok V712 [1] verdivurderes ikke vann som livsmedium, og
vannforekomstene representerer derfor ikke delområder på lik linje med de andre.
Vannforekomster håndteres isteden gjennom en sårbarhetsvurdering i henhold til
vannforskriften og naturmangfoldloven, basert på Statens vegvesens veileder (rapport nr.
597:2016). Resultatene fra sårbarhetsvurderingen er gjengitt i denne rapporten under
delkapitlene om vannmiljø.
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3.2.6

Fagspesifikke verdikriterier

Vurderingene av verdi, er foretatt i henhold til de fagspesifikke kriteriene i håndbok V712, se
Figur 3-1. For fisk baseres verdisettingen på kriterier gitt i NVE Rapport nr. 49/2013, vedlegg
4 [35], se Tabell 3-3.
Figur 3-1 Verdikriterier for fagtema naturmangfold. Kilde: Statens vegvesen
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Tabell 3-3 Kriteriesett for verdisetting av fiskebestander. Tabellen er hentet fra NVE Rapport nr. 49/2013 [35].
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3.2.7

Fagspesifikke påvirkningsfaktorer

Fagspesifikke kriterier for vurdering av påvirkning er vist i Tabell 3-4 under.
Tabell 3-4 Veiledning for vurdering av påvirkning. Kilde: Statens vegvesen

3.2.8

Skadereduserende og kompenserende tiltak

Under utvikling og optimalisering av prosjektet E6 Gyllan – Kvål er tiltakshierarkiet lagt til
grunn, se Figur 3-4. Dette er en metode for å sikre et kontinuerlig søkelys på å redusere de
negative effektene av et tiltak. I kapittel 6.1 gis det en grundig redegjørelse for dette arbeidet.
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Figur 3-4 Illustrasjonen er hentet fra Miljødirektoratets hjemmeside

Skadereduserende tiltak som er låst i tekniske planer og inngår i prosjektets
kostnadsoverslag er å anse som en del av tiltaket som utredes, og vil følgelig inngå i
konsekvensvurderingene.
Det vil i tillegg gis forslag til skadereduserende tiltak som ikke inngår i planforslaget, og som
kan redusere de negative virkningene ytterligere ved videre optimaliseringer av alternativet.
Det vil redegjøres kort for hvordan disse skadereduserende tiltakene vil kunne endre
konsekvensene i kapittel 6.
Det vil for fagtemaet naturmangfold også utarbeides en mulighetsstudie [4] som kommer
med forslag til ulike kompenserende tiltak. Foreslåtte kompenserende tiltak skal bidra til å nå
målet om at utbyggingen av E6 Gyllan – Kvål skal gi minst mulig netto tap av viktige
naturverdier.
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4 VERDI, PÅVIRKNING OG KONSEKVENS
4.1 Områdebeskrivelse
Gaulavassdraget er et vernet vassdrag som renner gjennom Gauldalen i Trøndelag med
utløp i Trondheimsfjorden. Vassdraget ble vernet i 1986 gjennom verneplan III.
Elveløpsformer med aktive prosesser, isavsmeltingsformer, botanikk, vannfauna og
landfauna inngår som viktige deler av naturmangfoldet og vernegrunnlaget [36].
Det er foretatt flere kartlegginger av elvetilknyttet naturmangfold langs Gaula, bl.a. i
forbindelse med vassdragets status som vernet vassdrag [12] og nasjonalt laksevassdrag
[13], vassdragets spesielle naturmangfold [14], vassdragets tiltaksbehov som følge av
redusert økologisk tilstand [15] og konsekvensutredninger for utbygging av E6, se kapittel
2.3.
Langs vassdraget finnes en rekke flom- og elvetilknyttede naturtyper. Noen av disse er
tidligere registrert som viktige naturtyper etter DN-håndbok 13, blant annet i form av gråorheggeskog, stor elveør, kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti, rik sump- og
kildeskog, viktig bekkedrag og fossesprøytsone. Dette tilsvarer rødlistede naturtyper som
flomskogsmark (sårbar, VU), åpen flomfastmark (nær truet, NT), kroksjø (NT), meander (VU)
og elvevannmasser (VU) etter Norsk rødliste for naturtyper 2018.
Flere av de flom- og elvetilknyttede naturtypene utgjør også funksjonsområder for sjeldne og
rødlistede arter. Flomutsatte elveører i og langs vassdraget utgjør livsmiljø for karakterarter
som klåved (NT), stor elvebreddeedderkopp (sterkt truet, EN), liten elvebreddeedderkopp
(EN) og elvesandjeger (EN og prioritert art). Flomskogene langs Gaula huser arter som
mandelpil (NT), dalfiol (VU), pelsblæremose (VU) og hjelmragg (EN).
Det knyttes også store landskapsøkologiske verdier til Gauldalen. Gaula er en viktig
blågrønn infrastruktur og kantsonene langs vassdraget har en helt spesiell funksjon som
spredningskorridor og ferdselsåre for en rekke organismer. Det krysser også viktige vilttrekk
gjennom Gauldalen mellom kysten og innlandet. Mye vilt har sesongtrekk mellom
heiområdene som er gode beiter om sommeren og vinterbeitene nede på elvesletta.
I 1993 ble det opprettet tre naturreservater langs vassdraget med mål om å sikre og bevare
et representativt utvalg av aktive flommarksskoger. Dette inkluderer naturreservatene
Gammelelva NR (255 daa) sør for Kvål sentrum, Ytter Skjervollslykkja NR (65 daa) og Hovin
NR (50 daa).
Gaula er en av Norges og Europas viktigste elver for sportsfiske etter laks, og utgjør også ett
av 52 nasjonale laksevassdrag. Total anadrom strekning overstiger 200 km inkludert større
og mindre sidevassdrag, der hovedelva utgjør 95 km opp til vandringshinderet ved
Eggafossen i Holtålen. Med unntak av overføringer i nedbørfeltet til sideelva Lundesokna
(regulering av Holtsjøen og Samsjøen) er Gaula i liten grad påvirket av vannkraft. Dette
medfører at vassdraget i tiltaksområdet til E6 Gyllan – Kvål i stor grad har de naturlige,
hyppige vannstandsvariasjonene som preger uregulerte vassdrag. Middelvannføring i Gaula
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ved utløpet ligger på 97 m3/s, med både store flommer (>1000 m3/s) og til dels svært lav
vannføring (<10 m3/s). Nedbørfeltet har få innsjøer, og fordi det ikke finnes innsjøer langs
hovedelva som gir flomdempende effekt, kan Gaula karakteriseres som en svært kraftig
flomelv. Se ytterligere informasjon i fagrapporten om hydrologi [37].
Gaula er påvirket negativt gjennom en rekke inngrep. Eksempler på dette er
erosjonssikringer (elveforbygninger), grusgraving, bunnplastring, landbruksutfyllinger,
avløpsledninger med mer. Den økologiske tilstanden i Gaulavassdraget før de siste års E6utbygginger er beskrevet inngående i en rekke tidligere rapporter (se bl.a. Habberstad 1995
[12]; Holthe mfl. 2020 [15]; Solem mfl. 2014; Åström mfl. 2017 [14]). Omfattende uttak av
elvegrus i perioden 1950 - 1988 har medført en betydelig senkning av elvebunnen på deler
av elvestrekningen. I kombinasjon med gjennomgripende tiltak mot flom og erosjon i den
samme perioden, har dette gitt store endringer i elvas hydrologi og morfologi og følgelig
funksjon for elvetilknyttet naturmangfold, særlig i nedre deler av vassdraget.
Gaulavassdraget er videre påvirket av vannføringsendringer som følge av
vassdragsregulering og overføring av vann i forbindelse med vannkraft. Avrenning av
tungmetaller fra gruver var betydelig i tidligere tid, særlig i øvre deler av vassdraget. Det er
iverksatt tiltak mot dette, men nåværende status er likevel uklar. Avrenning fra stadig større
arealer med vei, jernbane, industri, jordbruk, skogbruk og bebyggelse langs vassdraget har
effekter på vannkvaliteten i dag. Utbygging av de overnevnte har videre medført direkte
arealbeslag av elvetilknyttet natur (for eksempel inngrep i kantvegetasjon), ytterligere
elveforbygninger (for eksempel steinfyllinger i elvekanten), samt oppstykking av tidligere
sammenhengende vannforekomster (for eksempel etablering av vandringshindre og tap av
oppstrøms areal).
En rekke naturtyper og arter langs Gaula er betinget av elvas naturlige flomdynamikk,
erosjon og sedimentasjon. Tidligere inngrep har begrenset elvas evne til å skape og
opprettholde slike flombetingete livsmiljøer. Gjengroing av tidligere flomutsatte, åpne
habitater er en av konsekvensene [14]. Fremmede arter, særlig hagelupin, bidrar til
gjengroing ved å spre og etablere seg raskt på tidligere åpne grusører. Øvrige fremmede
arter med svært høy risiko (SE) som er registrert langs vassdraget inkluderer sandlupin,
parkslirekne, balsampoppel, kjempespringfrø og bladfaks.
Det er liten tvil om at Gaulavassdraget er toneangivende for naturmangfoldet i Gauldalen.
Vassdraget har i stor grad formet landskapet, og mange av naturtypene som finnes på
elvesletta betinges som nevnt av stadig flom eller er på annen måte tilknyttet elvemiljøet.
Langs og i elva er det elveører på de mest flomeksponerte stedene, og flomskog på mer
beskyttede steder. Flere steder utgjør marin leire naturgrunnlaget. Sidebekker har erodert
seg ned i leira og dannet skarpe v-daler, eller leirraviner (VU), med bratte dynamiske dalsider
karakterisert av stadige ras og utsklidninger. Langs sidevassdrag og i lisider med marin leire
er det typisk med gammel høgstaudegråorskog, som er en naturtype med sentral
økosystemfunksjon. Det finnes også en del gammel kulturmark i Gauldalen, i form av blant
annet slåttemark (kritisk truet og utvalgt naturtype) og beitemark (VU).
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Over Homyrkamtunnelen finnes større, sammenhengende områder med gammel granskog
med innslag av edelløvskog i varme skrenter og gråorskog i friskere eller forsumpete partier.
Hyppige kildefremspring er typisk for hele området, og bidrar til ytterligere variasjon i
naturtyper og arter.
Eksempler på nær truet og sterkt truet art i Gauldalen vises i Figur 4-1.

Figur 4-1 Til venstre: Mandelpil (nær truet, NT) er en karakterart i flomskogene langs Gaula. Til høyre: Gauldalen
utgjør en av tre distinkte kjerneområder for den sterkt truede arten hjelmragg.
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4.2 Verdivurderinger
4.2.1

Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør

4.2.1.1 Vegetasjon og naturtyper
Naturtyper og vegetasjonen av betydning på strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen
omfatter i hovedsak kantvegetasjon i form av blant annet flomskogsmark, åpen flomfastmark
og gammel høgstaudegråorskog langs Gaula og sidevassdrag.
I tillegg finnes kulturbetingete naturtyper som slåtte- og beitemarker samt engliknende
veikanter, særlig i tilknytning til Fossgrenda og Horg bygdatun, på østsiden av elva. Området
mellom Hovin og Røskaft har flere større gårder og bærer preg av langvarig hevd. Flere av
de opprinnelige slåtte- og beiteengene her er enten gjødslet og dyrket opp eller gjengrodd
som følge av opphørt bruk. Tidligere engarealer omkring Horg bygdatun skjøttes i dag som
plen, med hyppig klipping og gjenlegging av gress (grønngjødsling). Ei eng ved gården
Brauta holdes fortsatt i hevd på tradisjonelt vis med slått en til to ganger i året.
Enkeltforekomster av andre rødlistede naturtyper som nedbørsmyr og rasmark finnes også.
Platåhøymyra ved Røskaft bør nevnes som særlig interessant, da dette er en sterkt truet
naturtype og en sjelden torvmarksform. I tilknytning til terrasseformasjonene
(Hovinterrassene) samt i elvekanten ved Sandbrauta, finnes aktiv skredmark i form av
henholdsvis grus- og leirskred. Gaulfossen utgjør en skarp bekkekløft og et smalere elveparti
med flere stryk og jettegryter. Gaulfossen er tidligere kartlagt som naturtype etter DN
Håndbok 13, men det ble ikke påvist naturtyper etter NiN i bekkekløften. Da områdets
geologiske verdi og økologiske funksjon for arter er bedre dokumentert, er delområdet heller
omtalt og vurdert under disse registreringskategoriene.
Det viktigste delområdet for naturtyper og vegetasjon på delstrekningen er området
Gauasumpen som er et samlenavn på flommarksmiljøene ved Gaua og Hovindammen.
Gauasumpen inkluderer større, sammenhengende flom- og sumpskogsmiljøer ved sideelva
Gaua sitt utløp til Gaula, se Figur 4-2. Hele området ligger innenfor 10-års flomsone.
Flomskogsområdet var betydelig større frem til om lag 40 år siden, men på 80-tallet ble
sentrale deler ble oppdyrket, se Figur 4-3.
Det er kartlagt og verdisatt totalt 62 naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for NiN på
delstrekningen. Verdi er beregnet ut ifra lokalitetskvalitet og rødlistestatus, eller status som
naturtype med sentral økosystemfunksjon. Naturtyper med tilsvarende kvaliteter og
nærliggende plassering er slått sammen til totalt 17 delområder, se Figur 4-4, Figur 4-5,
Figur 4-6 og Figur 4-7, samt Tabell 4-1.
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Figur 4-2 Det viktigste delområdet for naturtyper og vegetasjon på delstrekningen er Gauasumpen, som
inkluderer større, sammenhengende flom- og sumpskogsmiljøer ved sideelva Gaua sitt utløp til Gaula

Figur 4-3 Flyfoto fra Gauasumpen og Gammelelva fra 2019 (til venstre) og fra 1956 (til høyre). Store, sentrale
deler av den opprinnelige flommarka er i dag dyrka opp. Deler av dyrka marka fremstår fremdeles påvirket av høy
vannstand. Kilde: Finn kart
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Figur 4-4 Naturtyper med verdi basert på lokalitetskvalitet og rødlistestatus eller status som naturtype med sentral
økosystemfunksjon på delstrekningen Gyllan-Hovin.
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Figur 4-5 Naturtyper med verdi basert på lokalitetskvalitet og rødlistestatus eller status som naturtype med
sentralt økosystem på delstrekningen Hovin-Homyrkamtunnelen.
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Figur 4-6 Delområder for naturtyper på delstrekningen Gyllan-Hovin. Merk at flere naturtyper inngår i hvert
delområde. ID er tilsvarende som i Tabell 4-1 Verdifulle områder for vegetasjon og naturtyper.
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Figur 4-7 Delområder for naturtyper på delstrekningen Hovin-Homyrkamtunnelen. Merk at flere naturtyper inngår i
hvert delområde. ID er tilsvarende som i Tabell 4-1
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Tabell 4-1 Verdifulle områder for vegetasjon og naturtyper.

ID

Lokalitet

Beskrivelse

Status

N1

Gyllan-Hovin flomsone

NT og VU

N2

Gyllråa - eng

N3

Gyllkleva edelløvskog
Fossgrenda –
veikanter

Langt, sammenhengende belte med
kantvegetasjon med stedvis større bredde
innenfor Gaulas flomsone. Åpen flomfastmark
(elveører) og flomskogsmark med større
forekomster av rødlistearter som klåved og
mandelpil. De største naturverdiene er
konsentrert nord i området.
Slåttemark i brakklegging med flere typiske
naturengarter samt en del nitrogen- og
brakkleggingsbegunstigete arter.
Lite område med ung lågurthasselskog.
Eng-aktige veikanter med flere naturengarter i
et tidligere slåtte- og beiteområde med preg av
langvarig hevd.
Tidligere beite-, slåtte- og hagemarker i sen
gjenvekst omkring Horg bygdatun. En av
lokalitetene holdes i hevd med slått i dag og
innehar en del typiske naturengarter, men her
slås det for hyppig.
Lomme med intakt flomskogsmark i Gaulas
flomsone, rett nedstrøms Gaulfossen. Noe
slitasje fra fiske og beitedyr.
Intakt naturbeitemark med en del typiske
naturengarter som beites av storfe.
Rike og friske gråorskoger i bratte
leireskråninger med høgstaudeutforming og
større mengder død ved. De største
naturverdiene er knyttet til den sørligste av de
tre lokalitetene.
Slåttemark i hevd med en rekke
habitatspesifikke arter.
Større myr med dyp torv og nokså intakt
hydrologi. Sjelden torvmarksform.
Større, sammenhengende flom- og
sumpskogsmiljøer omkring sideelva Gaua sitt
utløp til Gaula. Flomskogsmark med større
forekomster av rødlistearten mandelpil.
Rester av gammel slåttemark i tidlig og sen
gjengroing. Feltsjiktet har fortsatt større innslag
av typiske naturengarter inkludert
beitemarksopp.

N4

N5

Horg – enger

N6

Brekka –
flomskog

N7

Sjurshaugen –
beitemark
Hovin-Røskaft
– gråorskoger

N8

N9
N10
N11

N12

Brauta –
slåtteeng
Røskaft –
høymyr
Gauasumpen
med
Gammelelva
Sandbrauta –
enger

KUverdi
Svært
stor

CR

Stor

VU

Stor

Sentral
økosystemfunksjon
VU

Stor

VU

Svært
stor

VU

Stor

Sentral
økosystemfunksjon

Stor –
svært
stor

CR

Svært
stor
Svært
stor
Svært
stor

EN
VU

VU

Middels

Middels
- Stor
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N14

Sandbrauta –
skredmarker
Grinni – myr

N15

Grinnibekken

N16

Evjeøyan –
kant- og
flomsone

N17

Evjeøyan –
eng

N13

Aktiv skredmark i form av henholdsvis grus- og
leirskred dominert av pionerarter.
Sørlig nedbørsmyr med spredte furutrær og
uten tydelige myrstrukturer. Intakt hydrologi med
ubetydelig påvirkning fra grøfting. Noe slitasje
etter tråkk, og en strømledning krysser myra.
Intakt kantvegetasjon langs viktig bekkedrag i
form av velutviklet frisk og rik løvskog med en
del død ved. Vedalgekølle (NT) forekommer.
Delområdet er sammensatt av naturtyper
tilknyttet elvas kant- og flomsone mellom
Sandbrauta og Valdøyan. Dette inkluderer
høgstaudegrårorskog i bratte leirskråninger,
flomskogsmark med mandelpil og åpen
flomfastmark (elveører) med klåved.
Semi-naturlig eng i brakklegging som følge av
opphørt bruk med få typiske naturengarter.

DD

Stor

NT

Stor

Sentral
økosystemfunksjon
NT, VU og
sentral
økosystemfunksjon

Stor svært
stor
Stor –
svært
stor

VU

Stor

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
På denne strekningen finnes det naturtyper tilknyttet Gaulas kantsone i form av åpen
flomfastmark (elveører), flomskogsmark og gammel høgstaudegråorskog. I tillegg kommer
truede naturtyper tilknyttet kulturlandskapet (beite-, slåtte- og hagemark) samt enkeltområder
med aktiv skredmark og nedbørsmyr. Delområdene har gjennomgående høy verdi grunnet
rødlistestatus og/eller status som naturtype med sentral økosystemfunksjon. Særlig
Gauasumpen gjør at den samlede verdien knyttet til vegetasjon og naturtyper vurderes som
stor - svært stor.

Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.1.2 Verneområder
Ingen av de foreslåtte veialternativene vil medføre direkte inngrep i verneområder. To
verneområder ligger likevel innenfor tiltakets antatte influensområde hva støy angår, se
Tabell 4-2.
På vestsiden av Gaula ved Gyllan, hvor denne veiparsellen begynner, ligger Ytter
Skjervollslykkja naturreservat (V1), se til venstre i Figur 4-8. Reservatet ble opprettet i 1993
med det formål å bevare et representativt flommarksområde med godt utformete
bestander av gråorheggeskog, gras-urterik pionerskog og klåvedkratt. Selve området er
ei langstrakt og ca. 300 m bred elveør med en av de største og minst kulturpåvirkede
restbestandene av disse skogtypene langs Gaula (Feil! Fant ikke referansekilden.). Dyre- o
g fuglelivet i området er ikke nevnt spesifikt i verneformålet, men i vernebestemmelsene
fremgår det at alt dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er freda mot
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skade og ødeleggelse. I Artskart foreligger det i hovedsak funn av karplanter. Området er
artsrikt, men kun klåved (NT) og mandelpil (NT) er rapportert av rødlistede arter. Det
foreligger svært begrenset informasjon om fugle- og dyreliv.
Rett oppstrøms Gaulfossen, på vestsiden av elva, ligger Hovin naturreservat (V2), se til
høyre Figur 4-8. Også dette reservatet ble opprettet i 1993 med det formål å bevare et av
de spesielle flommarksmiljøene langs Gaula. Her finnes et aktivt flommarkskogområde
med både pionerskog og senere suksesjonstrinn. Lokaliteten består av sterkt
flompåvirket gråorskog, vokst fram på flere parallelt løpende rygger av sand og silt over
rullesteinsgrunn. De ytterste ryggene har ung, tett pioner- gråorskog, til dels storvokst og
fint utviklet på de indre og høyestliggende partier. Fugle- og dyreliv er ikke nevnt direkte i
verneformålet. Det foreligger lite registreringer fra området i Artskart. Av rødlistede arter
er kun grønnfink (VU), gulspurv (VU) og tjeld (NT) registrert.

Figur 4-8 Ytter Skjervollslykkja (V1) til venstre og Hovin naturreservat (V2) til høyre.

Tabell 4-2 Verneområder i tiltakets influensområde.

ID
V1

Lokalitet
Ytter Skjervollslykkja
naturreservat

Beskrivelse
Naturreservat opprettet for å bevare et
verdifullt og representativt flommarksområde.

KU-verdi
Svært stor

V2

Hovin naturreservat

Naturreservat opprettet for å bevare et
verdifullt og representativt flommarksområde.

Svært stor
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Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
På strekningen finnes to vernede områder. Begge disse er naturreservater som er den
strengeste formen for vern i Norge. Naturreservatene er opprettet for å ta vare på de
spesielle flommarksmiljøene langs Gaula. Verdien settes til svært stor.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.1.3 Økologiske funksjonsområder
På strekningen ligger viktige funksjonsområder for både vilt, fugl og ferskvannsorganismer,
se Figur 4-9 og
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Tabell 4-3. På strekningen fra Gyllan og ned til Gaulfossen går alternativene i samme trase
langs eksisterende europavei. På oversiden av veien ligger her Vollaberga - Gyllskjæringa
(Ø1) som er et tidligere kjent leveområde for skogsfugl og annet skogstilknyttet vilt. Det er
også en veletablert hekkeplass for tårnfalk et stykke oppe i bergene. I samtaler med SNO
fremkommer det at funksjonsområdene for skogsfuglen trolig er lenger opp i åssiden, og at
verdiene som blir berørt helt nede ved dagens E6 trolig er begrenset.
Jordene og kulturlandskapet på Vollan (Ø2) består i stor grad av fulldyrkete jorder, men
spredte åkerholmer, bekkepartier med kantsoner samt nærheten til både Gaulavassdraget
og skogene oppover dalsiden gjør at det er et relativt rikt dyre- og fugleliv i området. Blant
annet blir det regelmessig observert typiske rødlistede kulturlandskapsarter som storspove
(EN), fiskemåke (VU), gulspurv (VU) og store flokker med traner ute i kulturlandskapet. Det
er også observert vipe her. Denne observasjonen stammer fra 2009 hvor tre individer ble sett
tidlig i april. Ifølge SNO er det ikke kjent at det hekker vipe i dette området i dag.
Gaulfossen (Ø3) er et av få hurtigrennende strykområder i Gaula. Dette er et viktige
beiteområder for fugler som fossekall og vintererle som typisk trives ved hurtigrennende
elver og bekker med råker og tidlig isgang. I skogene som vokser nede i gjelet, er det også
rapportert om en rekke arter av spurvefugl, mulig hekking av kattugle og hyppige
observasjoner av ulike spetter. Det er også gjort regelmessige observasjoner av oter i
strykpartiene her.
Videre vil de vestre alternativene krysse over Gauasumpen og Hovindammen (Ø4). I dette
området, hvor sideelva Gaua møter Gaula, finnes et stort våtmarksområde som utgjør et
svært viktig funksjonsområde for fugl. Det er registrert hele 79 fuglearter her, hvorav 18 er
oppført på rødlista. Området har en særlig verdi for vannfugl. Det finnes flere åpne vannspeil
som utgjør utmerkede beiteområder både i hekkeperioden og under vår- og høsttrekk. Det
største vannspeilet er et større tjern som kalles Gammelelva eller Hovindammen. Her blir
sjeldne og truede arter som skjeand (VU), sivhøne (VU) og sothøne (VU) regelmessig
observert sammen med store mengder av annen vannfugl. Gauasumpen er også et viktig
leveområde for andre artsgrupper. Det blir regelmessig observert bever her, og oter er en
fast gjest. Det foreligger omfattende lister over funn av ferskvannsorganismer med
registreringer av en rekke billearter, nebbmunner, øyenstikkere, døgnfluer, edderkoppdyr og
leddormer. Hovindammen er følgelig et viktig naturdokument for dyrelivet langs Gaula og blir
også nevnt i grunnlagsrapportene for opprettelsen av Gaula som vernet vassdrag.
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Figur 4-9 Viktige økologiske funksjonsområder på strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen.

Som omtalt under kapittel om naturtyper, står ofte store deler av dette området under vann
ved flomepisoder. Oversvømte kulturmarker utgjør viktige beiteområder for fugl da vannet
presser en rekke byttedyr opp av jorda. Det samles derfor mye fugl her i denne perioden,
inkludert en rekke arter av sjeldne og truede vadefugler som vipe (CR), storspove (EN),
småspove (NT) og rødstilk (NT). I de fuktige flomskogene langs Gaula, og oppover langs
Gaua, er det en betydelig produksjon av insekter som gir verdifulle beiteområder for
insektetende fugl. Skogen her har gode forekomster av spettefugl. I sum utgjør denne
mosaikken av viktige leveområder for fugl et sjeldent verdifullt funksjonsområde for fugl og
ferskvannsorganismer.
På østsiden av Gaula er en fjellskjæring som inngår i et tidligere kartfestet leveområde for
jerpe og skogsfugl. Denne lokaliteten heter Bergplassen (Ø5), se Figur 4-9.
I kommunens viltkart er det avtegnet et større viltområde nord for bebyggelsen i
Evjengrenda. Dette området skal være særlig viktig for skogsfugl og annet skoglevende vilt.
Dette området kalles Valdåsen (Ø6), se Figur 4-9.
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Tabell 4-3 Viktige funksjonsområder for dyr og fugler.

ID
Ø1

Lokalitet
VollabergetGyllskjæringen

Ø2

Vollan

Ø3

Gaulfossen

Ø4

Gauasumpen

Ø5

Bergplassen

Ø6

Valdåsen

Beskrivelse
Tidligere registrert leveområde for skogsfugl og
annet skoglevende vilt. Hekkeområde for tårnfalk.
Begrenset verdi i område som blir berørt.
Stort kulturlandskapsområde med forekomst av en
rekke arter av dyr og fugler.
Elvegjel med viktige funksjonsområder knyttet til
skog og isfrie strykpartier
Stor og intakt flomskog med funksjon for spurvefugl
og hakkespetter. Dammer med viktige
hekkeområder for andefugl.
Tidligere registrert leveområde for skogsfugl og
annet skoglevende vilt. Begrenset verdi i område
som blir berørt.
Tidligere registrert leveområde for skogsfugl og
annet skoglevende vilt. Begrenset verdi i område
som blir berørt.

KU-verdi
Liten

Middels
Middels
Svært stor

Liten

Middels

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
På denne strekningen knyttes det store verdier til de viktige økologiske funksjonsområdene i
og rundt Gauasumpen. Stort artsmangfold og forekomst av en rekke truede og sjeldne arter
gjør dette til en hotspot for fugle- og dyreliv i Gauldalen. Det knyttes også verdier til
kulturlandskapet ved Vollan hvor en rekke kulturmarksarter av fugl regelmessig blir
observert. Det finnes også tre tidligere registrerte leveområder for skogsfugl og annet vilt i de
bratte åssidene nedover dalen, samt et litt spesielt habitat for blant annet oter, fossekall og
vintererle nede langs strykpartiet i Gaulfossen.

Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.1.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Gauldalen er et av få Norges få dalfører med uregulert og relativt intakt vassdragsnatur.
Langs vassdraget finnes en rekke flom- og elvetilknyttede naturtyper, og disse utgjør
funksjonsområder for en rekke sjeldne og rødlistede arter. Mange av artene som i dag er
spesielle for Gauldalen, har tidligere hatt større utbredelse i Norge. Gauldalen er derfor å
regne som et svært viktig genreservoar for flere av artene og organismene som har klart å
overleve her, se Tabell 4-4.
Det som typisk kjennetegner områder som gjerne ender opp som genreservoarer for arter
som ellers dør ut, er en særlig robusthet. Forutsetningen for dette, er gjerne en høy tetthet av
viktige leveområder for et bredt spekter av artsgrupper, innenfor et stort område med
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sammenhengende økologiske gradienter. Har man dette, vil arter ha gode forutsetninger for
å overleve selv i vanskelige perioder. Disse områder har derfor et svært høyt antall arter,
med forekomster også av sårbare arter med strenge krav til livsmiljø. Gauldalen later med
sine unormalt artsrike lokaliteter å være et slikt område. Innen landskapsøkologien beskrives
gjerne leveområdene til en enkelt art som en sammenheng av flere delområder spredt utover
landskapet. Noen av delområdene er særlig gode og står for en overproduksjon av individer
som kan drifte ut og koloniserer nye og mindre egnede leveområder. I andre delområder er
situasjonen den motsatte, og bestandene av en art opprettholdes i stor grad av det stadige
påfyllet av individer utenfra. Gauldalen har med sine intakte flommarksmiljøer vært et slikt
kildeområde. I senere år har det utviklet seg en erkjennelse av at sammenhengene mellom
ulike leveområder for arter er svært viktig, og at verdien av intakte sammenhenger mellom
disse områdene kan være nesten like viktig som å ta vare på hotspot-miljøene i seg selv. Det
er slike forhold som skal fanges opp av temaet landskapsøkologi.
I Gauldalen er det flere sentrale forbindelseslinjer som spiller en viktig rolle i artenes
spredning, områdebruk og overlevelse. Slike landskapssammenhenger som kan være alt fra
langveistrekkende gås på beitetrekk fra Gaulosen til de kritiske meterne mellom to godt
nedbrutte granlæger i Gauasumpen. I konsekvensutredningen må man nesten begrense seg
til noen enkle og kjente forbindelser som vil kunne bli påvirket.
For det første er Gaula som en av landets viktigste laks- og sjøørretelver en svært viktig
korridor for oppvandrende, gytemoden fisk på høsten, og utvandrende smolt på våren. For
disse artene vil fremkommelighet, fravær av barrierer og andre farer være kritiske faktorer for
videre overlevelse i vassdraget. Fremkommelighet for fisk og ferskvannsorganismer i Gaula
vurderes følgelig i det videre som en viktig landskapsøkologisk sammenheng (LØ1).
En annen viktig landskapsøkologisk korridor er fuglenes trekk oppover og nedover Gauldalen
(LØ2). I samtaler med lokale ressurspersoner, fremkommer det at Gauldalen trolig ikke
utgjør noen sentral del av trekk-korridoren for de store internasjonale fugletrekkene som går
nordover i landet på våren og sørover på høsten. I den grad disse fuglene følger Gauldalen,
flyr fuglene store høyder. Derimot er det en betydelig mengde fugl som passerer gjennom
Gauldalen i forbindelse med matsøk og forflytninger mellom ulike funksjonsområder. Disse
trekkene kan være av både døgn- og sesongmessig art. Det er blant annet rapportert om et
ganske betydelig beitetrekk av gås fra fjordområdene utenfor Gaulosen og opp til
jordbruksområdene i Gauldalen. Flere av disse trekkene later til å ha mål i området. Det er
også sannsynlig at en god del vannfugl foretar stadige trekk i forbindelse med beiting på
selve Gaula. Vannfuglarter beiter seg typisk rolig nedover med strømmen før de tar til
vingene og flyr opp til utgangspunktet. Dette er fugl som i større grad kan komme i konflikt
med bruer og andre kollisjonshindre over elva.
Det er videre kjent at kantsoner langs vassdrag har en helt spesiell funksjon som
spredningskorridor og ferdselsåre for en rekke organismer. I tillegg til kantvegetasjonen har
grusørene og mudderflatene langs Gaula trolig en stor betydning for spesialiserte arter
knyttet til elvebredder. Disse sonene (LØ3) fortjener derfor en spesiell oppmerksomhet ved
vurdering av hvorvidt et tiltak vil kunne fragmentere viktige landskapsøkologiske
sammenhenger.
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Gauldalen krysses flere steder av viktige vilttrekk (LØ4), se Figur 4 10. Hjortevilt
gjennomfører de fleste stedene i landet sesongmessige næringstrekk. På vårparten kommer
det flokker av særlig hjort og elg som krysser Gauldalen etter snøsmeltingen på vei til friske
beiter oppover i høyereliggende områder i innlandet. På vinteren, når snøen gjør det
vanskelig å overleve inne på heiene, kommer mye hjortevilt ned åssidene fra høyereliggende
områder til elvesletta for å beite i de rike lauvskogene her. Disse trekkene er å regne som
reelle sesongtrekk som er helt avgjørende for dyrenes overlevelse. Særlig hjorten later til å
ha et tydelig sesongtrekk fra vinterbeitene lenger ut mot kysten og innover i landet og over
Gauldalen på våren.
Det er i kommunens viltkart registrert et viktig vilttrekk for elg, rådyr og hjort ved Håggån,
halvannen kilometer lenger opp i dalen. På strekningen ned til Homyrkamtunnelen skal det
ikke være spesielt viktige vilttrekk, men et uttrekk fra fallviltregistrene viser relativt hyppige
påkjørsler av sørlig rådyr, men også en del elg og hjort.

Figur 4-10 Fallvilt på strekningen Gyllan - Homyrkamtunnelen i perioden 2002-2022.

Særlig viktige kjerneområder for artsmangfoldet i området er steder hvor mosaikken av
naturtyper og habitater er vesentlige for verdiene som finnes her. Ved Gauasumpen gir
mosaikken av vassdragsmiljø og flomutsatte skogsområder og kulturlandskap en enhet som
har en større verdi enn de ulike delene alene. Fragmentering av dette spesielle området vil
derfor i tillegg til det direkte arealtapet kunne svekke den robustheten som innledningsvis i
dette avsnittet ble beskrevet som særlig viktig.
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Tabell 4-4 Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
LØ1

Lokalitet
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

LØ2

Fugletrekk i
Gauldalen

LØ3

Blågrønn
infrastruktur langs
breddene av Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

LØ4

LØ5

Kjerneområdet
Gauasumpen

Beskrivelse
Store mengder anadrom fisk går opp i Gaula for å
gyte, mens smolt vandrer ned elva og ut i sjøen på
våren.
Det går viktige fugletrekk opp og ned Gauldalen
mellom ulike funksjonsområder i dalføret og mellom
fjorden og beiteområder i dalen.
Kantsonene langs Gaula er viktige blågrønne
korridorer for en rekke arter og organismer.

KU-verdi
Stor

Det finnes ingen tidligere registrerte vilttrekk på
denne strekningen, men påkjørselstatistikk viser
betydelige bevegelse på kryss av veiene. Det
opplyses lokalt om et vilttrekk gjennom
Evjengrenda.
Gauasumpen vurderes som et landskapsøkologisk
kjerneområde som har stor betydning som
kildeområde for en rekke arter.

Middels

Middels

Stor

Stor

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Det knyttes store landskapsøkologiske verdier til Gauldalen. Gaula er en viktig blågrønn
infrastruktur, og kantsonene langs vassdraget har en helt spesiell funksjon som
spredningskorridor og ferdselsåre for en rekke organismer. I Gaula og sidevassdragene
vandrer laks og sjøørret opp fra havet for å gyte. Gauasumpen utgjør et viktig kjerneområde
for arter som har en robusthet som gjør området særlig viktige for arters overlevelse.

Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.1.5 Fisk
Det er skrevet mye om Gaulas betydning som lakseelv, både isolert sett og som viktig
bidragsyter for atlantisk laks i et mer globalt perspektiv. Det faktum at Gaula er nasjonalt
laksevassdrag medfører alene at verdien til Gaulavassdraget skal settes til «svært stor» etter
gjeldende KU-metodikk. Når man også legger til grunn at bestandsstørrelsen er stor og
vassdraget har en lang anadrom strekning, er tilnærmet alle bokser på hva som
karakteriserer et svært verdifullt laksevassdrag krysset av. Det anses ikke som nødvendig
med en mer inngående beskrivelse av Gaulavassdraget som helhet for å underbygge
verdien av vassdraget, da dette vurderes som godt kjent for de fleste.
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Gaula - gyteområder
I Gaula, på strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen, foreligger det nyere tids data på
gytegropregistrering mellom Gaulfossen og Evjeøyan/Homyrkamtunnelen. Oppstrøms
Gaulfossen er derimot kunnskapsgrunnlaget dårligere. Det er følgelig noe sparsomt med
registrerte gyteområder på strekningen oppstrøms Gaulfossen, men med flekkvise områder
som det er vurdert som egna basert på bunnsubstrat og hydrauliske forhold, se Figur 4-11.
På strekningen fra nedstrøms Gaulfossen til Evjeøyan er det registrert en rekke større og
mindre gyteområder, se Figur 4-12. Spesielt skiller elvesegmentet ved Røskaft seg ut som
særlig viktig gyteareal med årvisse registreringer.
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Figur 4-11 Potensielle og påviste gyteområder for laks i Gaula på strekningen Gyllan - Gaulfossen.
Gytegropregistreringer på denne strekningen er kun utført i 2012 (helikopter) og 2021 (drone). Potensielle
gyteområder er vurdert fra datagrunnlaget fremskaffet i 2012.
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Figur 4-12 Potensielle og påviste gyteområder for laks i Gaula på strekningen Gaulfossen –
Evjeøyan/Homyrkamtunnelen. Faktiske gyteområder er en sammenstilling av resultater fra 2012 (helikopter),
2017, 2018 og 2020 (drone) på definert kartleggingsområde, samt droneundersøkelser i hele elva 2021.
«Potensielle gytearealer» er kartfesta basert på helikopterfoto fra 2012. Elveavsnitt med spesielt høy verdi som
gytestrekning er vist med rød ring.
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Gaula – ungfisk
De nedre deler av Gaula (nedstrøms samløpet med Sokna) har gjennomgående lavere
ungfisktettheter enn de øvre delene av elva, og da spesielt elvestrekningene nedstrøms
Gaulfossen. Informasjon fra årlige NINA-kartlegginger som består av totalt tre stasjoner på
delstrekningen Gaulfossen-Kvål («Nedre 2»), viser gjennomsnittlige tetthet av årsyngel og
eldre ungfisk av laks. Resultatene er vist med rød markering i Figur 4-13 og Figur 4-14 [9].
Tetthetene i denne delen av vassdraget er blant de lavere i vassdraget, men likevel noe
høyere enn elvestrekningen fra Kvål til Gaulosen («Nedre 1»).

Figur 4-13 Tetthet av årsyngel av laks i ulike deler av Gaula i perioden 2013-2020. Delstrekning "Nedre 2" (rød
markering) er strekningen Gaulfossen - Kvål. Figur er hentet fra NINA sin årsrapport fra ungfiskundersøkelser i

Figur 4-14 Tetthet av eldre ungfisk av laks i ulike deler av Gaula i perioden 2013-2020. Delstrekning "Nedre 2"
(rød markering) er strekningen Gaulfossen – Kvål. Figur er hentet fra NINA sin årsrapport fra
ungfiskundersøkelser i 2020 [11].

I forbindelse med miljøovervåkingsprogrammet viste ungfiskundersøkelser middels til høye
tettheter av årsyngel av laks og i all hovedsak middels tettheter av eldre ungfisk av laks på
stasjonene mellom Gyllan og Homyrkamtunnelen. Det var lave tettheter av ørretunger på
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samtlige stasjoner. Skjulmålinger viste fra middels til godt skjul. Generelt vurderes de
undersøkte strandnære arealene å inneha gode habitatkvaliteter for ungfisk.
Anadrome sidevassdrag
I det følgende gis en kort presentasjon av de sidevassdragene som ligger innenfor tiltakets
influensområde på strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen, se Figur 4-15

Figur 4-15 Oversiktskart over sidevassdrag på strekningen Gyllan – Homyrkamtunnelen som omtales i
utredningen.

Øyabekken
Øyabekken var i tidligere tider sjøørretførende, men veiutbygging på 80-tallet medførte at
oppvandrende gytefisk ikke lenger hadde tilgang til bekken. I senere tid (2011-2014) er nedre
del av bekken i tillegg vesentlig endret og omlagt som følge av utbygging av E6 [38].
Øyabekken har per i dag derfor ingen verdi som funksjonsområde for anadrom fisk.
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Gyllbekken
Ungfisktetthetene i Gyllbekken har gjennom årenes løp variert betydelig som følge av
vanskelige oppvandringsforhold under dagens E6. Dette medfører at det kun er ved gitte
vannføringer i Gaula og Gyllbekken at oppvandrende fisk klarer å forsere kulverten under
hovedveien [38], se Figur 4-16. Tetthet av ungfisk av ørret har variert fra «lav» til «høy» i
perioden 2018-2020, der undersøkelsene de seneste årene har vist høye tettheter.
Tetthetene av laks har variert fra nullfangst til lave tettheter [39]. I 2021 ble det registrert
høye til svært høye tettheter av årsyngel av ørret, og lave til middels tettheter av eldre
ungfisk av ørret (Kilde: Norconsults eget feltarbeid).

Figur 4-16 Kulverten under dagens E6 utgjør et temporært vandringshinder for oppvandrende gytefisk. Det kreves
høy vannstand (vannføring) i Gaula for at fisk skal kunne forsere kulverten. Foto: Kjetil Sandem, Norconsult AS.

Bunnsubstratet i aktuell del av Gyllbekken er relativt fint og preget av sand, grus og mindre
stein. Substratet er iblandet en del finsediment som reduserer kvalitetene noe. Veletablert
kantvegetasjon samt overhendende bekkekant skaper imidlertid gode skjulmuligheter, se
Figur 4-17. Potensielle gyteområder ligger flekkvis langs hele strekningen, i hovedsak
tilknyttet mindre brekkanter. Generelt er fallgradienten lav, og bekken veksler mellom
stilleflytende partier og glattstrømmer/småstryk («kulp-stryk-kulp»-forhold). På lave
vannføringer er det vesentlige tørrleggingseffekter langs store deler av bekken, men et
markert minstevannføringsløp sikrer et årssikkert vanndekke i deler av bekketverrsnittet.
Gyllbekken vurderes å ha stor verdi som gyte- og oppvekstområde for sjøørret.
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Figur 4-17 Gyllbekken har stedvis svært intakt og velutviklet kantvegetasjon som bidrar positivt til de
habitatmessige kvalitetene. Foto: Kjetil Sandem, Norconsult AS.

Navnløs bekk oppstrøms Gaulfossen
Bekken ligger på østsiden av Gaula og er tidligere vurdert å være sjøørretførende. Det er
vurdert at naturlig anadrom strekning tidligere har vært i overkant av én kilometer. I dag er
det kun de nederste 400 meterne (nedstrøms dagens E6) som er tilgjengelige grunnet E6 og
bekkelukkinger under dyrka mark. Bekkeløpet nedstrøms vandringshinder har svært dårlige
habitatkvaliteter grunnet utretting og flytting som følge av opparbeidelse av deponiområde,
samt at den naturlige fallgradienten er svært lav [40]. Områdene med potensiale for
ørretproduksjon er dermed lokalisert oppstrøms dagens vandringshindre, og bekken har i
dag ingen eller marginal verdi for anadrom fisk, se Figur 4-18.
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Figur 4-18 Omtrentlig lokalisering av åpen (blå) og lukket (rød) bekkestrekning i tidligere sjøørretførende bekk
med utløp rett oppstrøms Gaulfossen. Strekningen nedstrøms dagens E6 er kanalisert og har i dag marginal
betydning for fisk.

Gaua
Gaua er en av de større sidevassdragene til Gaula i området og har en anadrom strekning
på om lag fem kilometer. Gaua er undersøkt på tre stasjoner i 2016 og 2017 i regi av NINA
[41]. Samtlige av stasjonene ligger oppstrøms tiltaksområdet. Undersøkelsene viste moderat
til høye tettheter av laksunger. Tetthetene av ørretunger var lave, både hva gjaldt årsyngel
og eldre ungfisk. De andelsmessig høye tetthetene av laks sammenlignet med ørret skiller
seg fra de øvrige sidevassdragene som omtales i rapporten, og skyldes Gauas størrelse.
Gaua må generelt sies å ha svært stor verdi som gyte- og oppvekstområde både for laks og
sjøørret, både grunnet vassdragskvalitetene og tilgjengelig areal.
Undersøkelser fra elvesegmentet ved Gauasumpen og elveutløpet utført høsten 2021 (eget
feltarbeid), viste høye tettheter av laksunger ved begge stasjonene, samt middels tettheter
av ørretunger, se Figur 4-18. I tillegg til laks og ørret ble det også fanget to ål under
elektrofisket. Til tross for høye ungfisktettheter viste hulromundersøkelser lave skjulverdier.
Dette skyldes at bunnsubstratet er relativt fint. Spesielt på stasjonen ved Gauasumpen var
bunnsubstratet utelukkende bestående av sand/silt, grus og stein < 10 cm. Skjulområdene
for eldre ungfisk begrenses dermed i stor grad til torvkanter og i arealer med røtter og død
ved, som det er rikelig av på strekningen. Det er flekkvise egna gytearealer i området. På
stasjonen nærmere utløpet av Gaua var det noe mer innslag av større stein og derav også
noe høyere skjulverdier. Kantvegetasjonen på strekningen er intakt, og elvesegmentet
fremstår generelt sett som svært vitalt og produktivt.
Elvesegmentet innehar høye kvaliteter både som gyte- og oppvekstområde for laks og ørret,
og fremstår som et meget produktivt og vitalt vassdragsavsnitt.
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Figur 4-19 Gaua ved planlagt krysningspunkt for alternativ 1.2A/1.2B. Foto: Kjetil Sandem, Norconsult AS.

Grinnibekken
Grinnibekken er tilgjengelig for anadrom fisk ca. 650 meter opp til naturlig vandringshinder i
form av et fossefall. Størsteparten av denne strekningen er relativt intakt, med veletablert
kantvegetasjon og varierende bunnsubstrat. Grinnibekken har vært sporadisk undersøkt med
tanke på forekomst og tetthet av ungfisk (senest i 2018) i forbindelse med NINA sin
overvåking av sidevassdrag til Gaula, i tillegg til undersøkelser utført av Norconsult høsten
2021.
Grinnibekken er tidligere beskrevet som en velegnet gyte- og oppvekstbekk for sjøørret, og
det er registrert middels til høye tettheter av årsyngel av ørret i bekken [38]. Tettheten av
eldre ørretunger har derimot vært lav, som muligens kan forklares med at ungfisk raskt
vandrer ut i Gaula på grunn av bekkens beskjedne størrelse.
I 2021 ble det registrert svært høye tettheter av årsyngel av ørret og høye tettheter av eldre
ungfisk ved elfiskestasjon rett oppstrøms dagens bekkekryssing ved Grinnivegen, se Figur
4-20. Noe av årsaken til den svært høye tettheten skyldes nok redusert vanndekt areal som
følge av svært lav vannføring under feltarbeidet. Det ble dessuten registrert høye og svært
høye tettheter av årsyngel av ørret, men lave tettheter av eldre ungfisk lengre nedstrøms i
bekken. Bekkesegmentene er vurdert som svært produktive basert på registrerte
ungfisktettheter og øvrige biotiske og abiotiske forhold, med naturlig og variert bunnsubstrat
og velutviklet kantsone. Bunnsubstratet er imidlertid stedvis relativt fint og delvis gjenklogget,
og hulromtester viste moderat til dårlig skjul. Grunnet bekkens tidvis beskjedne vannføring
samt noe begrensa skjul synes de habitatmessige forholdene å være langt bedre egnet for
årsyngel enn for eldre ungfisk.
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Figur 4-20 Det ble registrert svært høye tettheter av årsyngel og høye tettheter av eldre ungfisk av ørret i
bekkesegmentet rett oppstrøms Grinnivegen.

Floksa
Det ble gjennomført ungfiskundersøkelser i Floksa i 2018 uten at det ble registrert fisk, og
det ble konkludert med at bekken i dag er fisketom. Årsaken er oppgitt å være en rekke
menneskeskapte påvirkninger i bekken, i form av blant annet kanalisering, vannuttak og
vandringsbarrierer. Vannet i bekken synes i tillegg å bli borte i nedre del [38]. Under befaring
i 2021 ble det bekreftet at bekken stedvis gikk tilnærmet tørr, og at dagens utløp til Gaula er
dårlig tilpasset fiskevandring.
Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Tiltaksområdet omfatter en betydelig del av Gaula med store verdier som gyte- og
oppvekstområde for anadrom fisk, spesielt laks, og som vandringsvei til elvearealer videre
oppstrøms. Tiltaksområdet omfatter også flere produktive sidevassdrag med spesielt svært
viktig funksjon som produksjonsområde for sjøørret. I tillegg fungerer vassdraget som
leveområde og vandringsvei for ål. Aktuell del av Gaula med sidevassdrag har derfor
utvilsomt svært stor verdi for fisk, se
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Tabell 4-5.
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Tabell 4-5. Oppsummering av verdivurdering av Gaula og sidevassdrag i tiltaksområdet mellom Gyllan og
Homyrkamtunnelen.

ID
F1
F2

Lokalitet
Gaula hovedstreng
Gyllan - Kvål
Øyabekken

F3

Gyllbekken

F4

Navnløs bekk ved
Gaulfossen

F5

Gaua

F6

Grinnibekken

F7

Floksa

Beskrivelse
Nasjonalt laksevassdrag, delstrekning med
betydelig funksjon som produksjonsområde
Tidligere sjøørretførende. Omlegging og
vandringshindrende kulvert har medført at bekken i
dag ikke er tilgjengelig for oppvandrende gytefisk
Produktiv sjøørretbekk, variert bekkeløp med
veletablert kantsone. Relativt kort anadrom
strekning og temporært vandringshinder ved utløp.
Tidligere sjøørretførende i om lag 1 km. I dag kun
400 meter tilgjengelig, kanalisert og sakteflytende
uten funksjonsområder
Lang anadrom strekning, viktig gyte- og
oppvekstområde for både laks og sjøørret.
Leveområde for ål.
Produktiv sjøørretbekk, variert bekkeløp med
veletablert kantsone. Relativt kort anadrom
strekning og tidvis beskjeden vannføring.
Ikke registrert fisk. Sterkt påvirket ved blant annet
kanalisering og vandringshindre. Stedvis og tidvis
helt eller tilnærmet tørrlagt. Vurdert som fisketom i
dag.

KU-verdi
Svært stor
Ingen

Stor

Ingen

Svært stor

Stor

Ingen

4.2.1.6 Geologisk arv
Gaula (G1) er selve livsnerven i Gauldalen. Som en elv forskånet for kraftutbygginger, og
med et naturlig fravær av naturlige flomdempende mekanismer, dundrer elva til tider flomstor
igjennom dalen. Elva har fra naturens side svært stor massetransport. Gaula fører naturlig
store mengder masse i form av bunntransport, suspendert materiale og oppløste stoffer. I et
normalår er dette beregnet til over 50.000 tonn. Dette medfører at elva i stor grad endrer det
elvenære landskapet, og at den stadig er i bevegelse i forhold til dalbunnen. Resultatet av
dette er et dalføre hvor elva opprinnelig har hatt mye å si for terrengforming På hele
elvesletta fra Støren til Gaulosen ses tydelige spor etter tidligere elveløp. Elva har gjentatte
ganger skiftet løp i hele dette området, se Figur 4-21.
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Figur 4-21 På flomsletta er utallige spor etter Gaulas skiftende løp og buktninger.

I dag er svært mye av elvebreddene flomforbygget. Dette har redusert de naturlige
prosessene i landskapet mye, men fremdeles er det betydelige flommarker og
flommarksskoger ute på elveslettene. Forståelsen av vann som landskapsformer og premiss
for bosetning og landbruk er viktig å videreføre til kommende generasjoner. Intakte
elvesletter har følgelig en stor pedagogisk verdi.
Ved Støren renner Gaula jevnt over forholdsvis rolig nordover gjennom en bred dalbunn. Ved
Gaulfossen (G2) endrer elva karakter og fosser i strie stryk ned gjennom en markant
renne som elva har gravd ut i fast fjell. I dette området er det flere spor etter elvas
voldsomme krefter og de kanskje flotteste sporene etter dette er de mange jettegrytene som
er lett synlige ved lav vannføring. I bergveggen kommer også en spesiell bergart til syne, og
rød områdene er lokaliteter som benyttes av NTNU til studentopplæring, se Figur 4-22. Det
er de eneste to lokalitetene som viser akkurat denne spesielle enheten av bergarter. Det er
derfor en viss undervisningsverdi og vitenskapelig verdi (Tom Heldal. pers.medd.).
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Figur 4-22 De to røde feltene angir områder benyttet i NTNUs geologibefaring. Her kommer en spesiell bergart til
syne.

Ved Sandbrauta (G3) finnes et spesielt terrasselandskap som er registrert i Norges
geologiske undersøkelses database over geologisk arv. De sju tydelige terrassene fra
toppen med Nordtømme og Sørtømmegårdene er en klassisk kvartærgeologisk lokalitet se
Figur 4-23. Terrassene kan følges suksessivt nedover fra marin grense som lå på
toppterrassen, 175 moh., ned til ca. 40 moh. Terrassene er skåret inn i en glasimarin
randavsetning, et breelvdelta, og gir et tydelig og instruktivt bilde av elvas erosjon i
avsetninga. Dannelsen av terrassene har tilknytning til hevelsen av landet i postglasial tid når
landet steg opp som følge av innlandsisen som smeltet. Som man også kan se av Figur 4-23
har masseuttak og andre inngrep fjernet terrassene på den delen som vender mot Gaula.

Figur 4-23 Det spesielle terrasselandskapet ved Sandbrauta er en viktig kvartærgeologisk lokalitet som er vurdert
til å være et viktig element i vår geologiske arv.
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Tabell 4-6 viser viktige lokaliteter for geologisk arv.
Tabell 4-6. Viktige lokaliteter for geologisk arv.

ID
G1

Lokalitet
Gaulavassdraget

G2

Gaulfossen

G3

Nordtømmeterrassene

Beskrivelse
Uregulert vassdrag med flommer og enkelte aktive
elveprosesser. Stor pedagogisk betydning med godt
synlige kroksjøer, flomløp og meandere. Mye
elveforbygging trekker ned.
Gaulas kanskje eneste virkelig hurtigrennende parti.
Flere flotte jettegryter.
De sju tydelige terrassene fra toppen med
Nordtømme og Sørtømmegårdene er en klassisk
kvartærgeologisk lokalitet. Lokaliteten er noe
påvirket av inngrep.

KU-verdi
Middels

Middels
Middels

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Både Gaulfossen og terrasselandskapet ved Sandbrauta forteller spennende historier om
nedsmeltingen av innlandsisen og landhevningen som har funnet sted i Norge. Områdene
vurderes til å ha en klar pedagogisk og opplevelsesmessig verdi. Tidligere inngrep i deler av
Nordtømme-terrassene reduserer verdien av denne lokaliteten noe.

Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.1.7 Vannmiljø
I tabellen nedenfor gjengis sårbarhetsvurderinger av de vannforekomstene (bekker og elver)
som vil bli berørt av de ulike alternativene på strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen.
Dataene i Tabell 4-7 Vannforekomster på strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen.er
basert på data fra Vann-nett, utbyggers overvåkningsprogram og Norconsults egne
vurderinger av verdier og sårbarhet.
Tabell 4-7 Vannforekomster på strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen.

Øyabekken
Vannforekomst ID: 122-192-R

Økologisk status:
Kjemisk status:
Økologisk verdi:
Moderat*
Ikke definert*
Liten
Funksjon for fisk: Redusert funksjon pga. vandringsbarriere.
Vannføring: Årssikker
Påvirkning: Kryssing med vei. Omlegg av bekken. Vandringshindrende kulvert fjernes. Inngrep kantsoner.
Beskrivelse: Tidligere sjøørretførende. Omlegging og vandringshindrende kulvert har medført at bekken i dag ikke er
tilgjengelig for oppvandrende gytefisk.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Lav
*Basert på Vann-Nett.
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Gyllbekken
Vannforekomst ID: 122-171-R

Økologisk status:
God

Kjemisk status:
God

Økologisk verdi:
Stor

Funksjon for fisk: Gyte- og oppvekstområde til sjøørret.
Vannføring: Årssikker
Påvirkning: Kryssing. Omlegg av bekken. Vandringshindrende kulvert fjernes. Tap kantvegetasjon.
Beskrivelse: Produktiv sjøørretbekk, variert bekkeløp med veletablert kantsone. Relativt kort anadrom strekning og
temporært vandringshinder ved utløp. Noe mandelpil spredt.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Middels

Gaula, små landbruksbekker ved Hovin (Navnløsbekk)
Vannforekomst ID: 122-502-R

Økologisk status:
Svært god (vannkjemi)

Kjemisk status:
God
Vannføring: Årssikker

Økologisk verdi:
Liten

Kjemisk status:
God

Økologisk verdi:
Stor

Funksjon for fisk: Ingen
Påvirkning anleggsfase: Veikryssing.
Beskrivelse: Tidligere sjøørretførende i om lag 1 km. I dag kun 400 meter tilgjengelig, kanalisert og sakteflytende uten
funksjonsområder. Ingen viktige naturtyper.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Lav

Gaua
Vannforekomst ID: 122-2-R

Økologisk status:
Svært god

Funksjon for fisk: Gyte- og oppvekstområde både for laks og Vannføring: Årssikker
sjøørret.
Påvirkning: Kryssing, mulige omfattende erosjonssikringer. Tap av kantvegetasjon.
Beskrivelse: Lang anadrom strekning, viktig gyte- og oppvekstområde for både laks og sjøørret. Leveområde for ål. Store
arealer med rødlistede naturtyper knyttet til flommarksskog og åpen flomfastmark med mandelpil og klåved.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

Grinnibekken
Vannforekomst ID: 122-229-R

Økologisk status:
Kjemisk status:
Økologisk verdi:
God
God
Stor
Funksjon for fisk: Velegnet gyte- og oppvekstbekk for
Vannføring: Årssikker
sjøørret.
Påvirkning: Kryssing. Omlegging på lang strekning. Tap av kantvegetasjon.
Beskrivelse: Produktiv sjøørretbekk, variert bekkeløp med veletablert kantsone. Relativt kort anadrom strekning og
tidvis beskjeden vannføring. Langt sammenhengende belte med kantvegetasjon av gammel høgstaudegråorskog med
sentral økosystemfunksjon.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

Gaula, Støren-Lundamo
Vannforekomst ID: 122-506-R

Økologisk status:
Svært god (vannkjemi)

Kjemisk status:
Økologisk verdi:
God
Stor
Funksjon for fisk: Meget viktig
Vannføring: Årssikker
Påvirkning: To brokryssinger. Erosjonssikringer. Påslipp av veivann.
Beskrivelse: Gaula er ett av verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks og er også viktig for sjøørret. Vassdragsnaturen
er av nasjonal verdi med spesielle flommiljøer og elveører. Forekomst av en rekke rødlistede biller og edderkoppdyr.
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Sårbarhet iht. Vannforskriften: Høy

4.2.2

Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

Strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål

4.2.2.1 Vegetasjon og naturtyper
Naturtyper og vegetasjonen av betydning på strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål omfatter
også kantvegetasjon i form av flomskogsmark, åpen flomfastmark, gammel
høgstaudegråorskog samt rik sump- og strandskog langs Gaula og sidevassdrag, i tillegg til
verdifulle skogområder, spredte myrer og hyppige kildefremspring over Homyrkamtunnelen,
Over Homyrkamtunnelen finnes store, sammenhengende områder med gammel barskog
med innslag av mindre våtmarksområder i form av myr, sump og kilde. De gamle
barskogene huser typiske rødlistearter som gubbeskjegg, rynkeskinn, svartsonekjuke og
rosenkjuke (alle NT), samt granbendellav (VU) som forekommer nokså tallrikt i området. De
mest verdifulle og varierte skogene er konsentrert omkring Kjelåsen og Klevahåmmåren.
Under de bratte berghammerne finnes skrenter med rikere feltsjikt, hyppige kildefremspring
og større mengder død ved. Dette gir opphav til et mangfold av naturtyper og livsmiljøer.
Edelløvtrær som alm og hassel inngår i barskogen og dominerer der det er brattest og mest
sol- og tørkeutsatt. Gråor inngår der det er rikt og friskt og dominerer der bakken er helt
forsumpet. Rødlisteartene rustdoggnål, almelav, hvithodenål (alle NT) samt dynekjuke (EN)
forekommer i området. Mest spesielt er likevel de nokså tallrike forekomstene av den svært
sjeldne lavarten hjelmragg (EN) som vokser på tynne kvister på gamle grantrær i bergrota.
Truede naturtyper tilknyttet kulturlandskapet forekommer spredt, enten i form av
naturbeitemarker med langvarig hevd i tilknytning til gamle gårdsbruk, eller som eng-liknende
veikanter uten historisk bruk. Tilstanden på naturbeitemarker varierer. Engene som ikke er i
bruk bærer typisk preg av brakklegging eller gjengroing, mens engene som fortsatt holdes i
hevd oftest har et svakt preg av gjødsling.
De viktigste delområdene for naturtyper og vegetasjon på delstrekningen er flom-, sump- og
strandskogsmiljøene og de åpne elveørene tilknyttet den gamle kroksjøen Gammelelva og
omkring et tidligere masseuttak i kanten av Gaula som har utviklet seg til å bli et verdifullt
våtmarksområde kalt Kåsadammen, samt de varierte og artsrike skogsmiljøene ved
Kjelåsen. Se eksempler på spesielle arter Figur 4-24 og Figur 4-25
Det er kartlagt og verdisatt totalt 101 naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for NiN på
delstrekningen. Verdi er beregnet ut ifra lokalitetskvalitet og rødlistestatus, eller status som
naturtype med sentral økosystemfunksjon se Figur 4-26, Figur 4-27, Figur 4-28 og Figur
4-29. Naturlig samhørende naturtyper med tilsvarende kvaliteter er slått sammen til totalt 19
delområder, se Tabell 4-8.
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Figur 4-24 De store, åpne grus- og sandørene langs Gaula er rødlista som nær truet og utgjør livsmiljø for en
rekke spesialiserte arter. Floraen her er karakteristisk med arter som setermjelt, tiriltunge og hagelupin (fremmed,
SE).

Figur 4-25 Klåved (nær truet, NT) er en karakterart på de flomutsatte grusørene
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Figur 4-26 Naturtyper med verdi basert på lokalitetskvalitet og rødlistestatus eller status som naturtype med
sentralt økosystem på delstrekningen Homyrkamtunnelen-Losakleiva.
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Figur 4-27 Naturtyper med verdi basert på lokalitetskvalitet og rødlistestatus eller status som naturtype med
sentralt økosystem på delstrekningen Losakleiva-Kvål.
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Figur 4-28 Delområder for naturtyper over Homyrkamtunnelen. Merk at flere naturtyper inngår i hvert delområde.
ID er tilsvarende som i Tabell 4-8.
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Figur 4-29 Delområder for naturtyper på delstrekningen Homyrkamtunnelen-Kvål. Merk at flere naturtyper inngår i
hvert delområde. ID er tilsvarende som i Tabell 4-8.
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Tabell 4-8. Verdifulle områder for vegetasjon og naturtyper.

ID
N18

Lokalitet
Homyrkamtunnelen –
gammel barskog,
gråor- og ospeskog

N19

Homyrkamtunnelen –
myr, kilde og
sumpskog

N20

Homyrkamtunnelen –
edelløvskog

N21

Medgarden naturbeite

N22

Nedre Leberg, Korea
og Losakleiva

N23

Losa

Beskrivelse
Store og til dels sammenhengende
områder med gammel barskog som
huser en rekke rødlistearter. Edelløvtrær
som alm og hassel inngår i barskogen, og
dominerer der det er brattest og mest solog tørkeutsatt (se N20). Gråor inngår der
det er rikt og friskt, og dominerer der
bakken er helt forsumpet (se N19). De
mest verdifulle, varierte og artsrike
skogene er konsentrert omkring de bratte
berghammerne Kjelåsen og
Klevahåmmåren.
Større og mindre våtmarksområder i form
av myr, sumpskog og kildefremspring
med fattig til litt rikere utforming.
Hasseldominert liside og smale belter
med alm under de bratte berghammerne
Kjelåsen og Klevahåmmåren. Feltsjiktet
er rikt og friskt med tørkeutsatt
høgstaudeutforming enkelte steder. Trær
med lungeneversamfunn inngår og
rødliste-arten almelav (NT) forekommer.
Den søndre enga er intakt og beites med
storfe. Denne innehar typiske
naturengarter samt nitrogenbegunstigete
arter (enga fremstår lett gjødslet). Den
nordligste enga er i sen gjengroing
grunnet opphørt bruk.
Delområdet er sammensatt av naturtyper
tilknyttet elvas flomsone ved Nedre
Leberg, Korea og Losakleiva. Dette
inkluderer åpen flomfastmark (elveører)
og flomskogsmark med forekomster av
rødlistearter som klåved og mandelpil. De
største naturverdiene er konsentrert nord
i området.
Delområdet er sammensatt av naturtyper
tilknyttet kant- og flomsonen til Gaula ved
Losa og sidebekken Loa. Dette inkluderer
høgstaudegrårorskog i bratte
leirskråninger, flomskogsmark med

Status
Sentral
økosystemfunksjon

KU-verdi
Storsvært
stor

NT, VU og
sentral
økosystemfunksjon
NT, VU

Storsvært
stor

VU

Middelsstor

NT, VU

Stor

NT, VU og
sentral
økosystemfunksjon

Stor

Middelsstor
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N24

Kåsadammen

N25

Lera

N26

Kåsabakkene

N27

Forset

N28

Kåsahåggån

N29

Nerkåsa

N30

Bortn

N31

Gammelelva

N32

Eliberget

mandelpil og åpen flomfastmark med
klåved.
Delområdet er sammensatt av naturtyper
tilknyttet kant- og flomsonen til Gaula ved
Kåsa og sidebekken Lera. Dette
inkluderer mindre områder med frisk og
rik edelløvskog og høgstaudegrårorskog i
en bratt leirskråning samt større områder
med flomskogsmark med mandelpil
omkring Kåsadammene og åpen
flomfastmark med klåved langs Gaula.
Intakt kantvegetasjon langs viktig
bekkedrag i form av velutviklet frisk og rik
gråorskog med mye død ved.
Rike og friske gråorskoger i bratte
leireskråninger med høgstaudeutforming
og større mengder død ved, samt rik
gråorsump med stort innslag av
mandelpil i bunnen av skråningen.
Skogen er i hovedsak eldre, men stedvis
påvirket av vedhogst.
Naturbeitemark i bruk som storfebeite
med en rekke typiske engarter.
Delområdet er sammensatt av tre mindre
lokaliteter med rik og frisk gråorskog i
bratte leireskråninger ved Kåsahåggån.
Stor, hogstpåvirket flomskogsmark med
mandelpil og en stor åpen flomfastmark
med klåved.
Delområdet er sammensatt av naturtyper
tilknyttet flomsonen til Gaula og en
gammel kroksjø ved Bortn. Dette
inkluderer hogstpåvirka flomskogsmark
med mandelpil og åpen flomfastmark
(elveører) med klåved.
Større, sammenhengende flom- og
sumpskogsmiljøer med mandelpil i en
større kroksjø og langs Gaula. Ved
kroksjøens utløp finnes en stor åpen
flomfastmark med klåved som huser
sterkt truede arter som elvesandjeger,
liten og stor elvebreddeedderkopp.
Liten enkeltlokalitet med rik og tørr
edelløvskog med orkideer (rødflangre).

NT, VU og
sentral
økosystemfunksjon

Svært
stor

Sentral
økosystemfunksjon
Sentral
økosystemfunksjon

Stor

VU

Stor

Sentral
økosystemfunksjon
NT, VU

Stor

NT, VU

Stor

NT, VU

Svært
stor

VU

Stor

Stor

Stor

Side 72 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

N33

Kvålslykkja

N34

Kvålsvegen - kilde

N35

Kvålsbrua

N36

Nygard – veikant

Liten enkeltlokalitet med beitemark med
innslag av typiske engarter, men i sen
gjenvekst grunnet opphørt bruk.
Enkeltlokalitet i form av en kilde tilknyttet
Kvålsbekken påvirket av grøfting og
preget av å ligge nær infrastruktur.
Flomskogsmark med mandelpil og åpen
flomfastmark med klåved samt større
innslag av fremmedarten hagelupin.
Eng-liknende veikant med typiske
engarter som prestekrage, gjeldkarve og
blåklokke.

VU

Middels

VU

Stor

NT, VU

Storsvært
stor
Stor

Sentral
økosystemfunksjon

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
På strekningen finnes naturtyper tilknyttet flom- og kantsonen til Gaula og sidevassdrag i
form av blant annet åpen flomfastmark (elveører), flomskogsmark, gammel
høgstaudegråorskog samt rike sump- og strandskoger. I tillegg kommer verdifulle
skogområder med innslag av myr, sump og kilde over Homyrkamtunnelen, og særlig de
varierte og artsrike skogsmiljøene omkring Kjelåsen og Klevahåmmåren. Truede naturtyper
tilknyttet kulturlandskapet (naturbeitemark og veikant) forekommer mer spredt.
Delområdene har gjennomgående høy verdi grunnet rødlistestatus og/eller status som
naturtype med sentral økosystemfunksjon. Særlig naturtyper og vegetasjon tilknyttet
Gammelelva, Kåsadammen og Kjelåsen gjør at den samlede verdien knyttet til deltemaet
vurderes som stor - svært stor.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.2.2 Verneområder
Gammelelva naturreservat (V3) ble opprettet i 1993 med det formål å sikre et forholdsvis
stort og representativt område med flommarkskog, samt å sikre et område av betydning som
biotop for et variert og rikt dyreliv, se Figur 4-30 og Tabell 4-9.
Kjernen i verneområdet er den gamle kroksjøen Fornesevja, som er en meget frodig, til dels
gjengrodd evje omgitt av sumpmark og lauvskog. Dette er den største av kroksjøene i
Gauldalen. En rekke interessante vannplanter finnes her, samt landsdelens kanskje rikeste
forekomst av mandelpil (VU). Området er også viktig for fuglelivet. En rekke ender og
småfuglarter har funksjonsområder her - blant annet arten sivsanger som ikke er rødlistet,
men som regnes som en relativt sjelden og karakteristisk art. Området har også stor
betydning for ferskvannsorganismer, og regnes som en av de tre viktigste lokalitetene for
øyenstikkere i Gauldalen.
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Figur 4-30 Gammelelva naturreservat med veialternativ 2.2.

Til tross for vernestatusen er området betydelig påvirket av inngrep. Blant annet krysset
allerede eksisterende E6 reservatet da dette ble opprettet i 1993. Dyre- og fuglelivet er derfor
allerede påvirket av støy og forstyrrelser fra denne veien. Reservatet lider også under at
vanntilstrømmingen til området blir hindret av veifyllingene. I tillegg har de omfattende
uttakene av grus i Gaula senket vannstanden i elva i en slik grad at kroksjøen langt på vei er
avsnørt fra sin naturlige sammenheng med elva. Det åpne vannspeilet i reservatet minker
stadig som følge av gjengroing. Det er i senere år iverksatt ulike restaureringstiltak, hvor
særlig tiltak for å opprettholde noen åpne vannspeil er viktige for områdets funksjon for
fuglelivet. En nærmere beskrivelse av de ulike naturverdiene som finnes innenfor reservatet
beskrives under henholdsvis naturtyper, økologiske funksjonsområder og landskapsøkologi.
Tabell 4-9 Verneområder i tiltakets influensområde

ID
V1

Lokalitet
Gammelelva naturreservat

Beskrivelse
Naturreservat opprettet for å bevare et
verdifullt og representativt flommarksområde.

KU-verdi
Svært stor

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Gammelelva naturreservat er opprettet for å verne et av de aller viktigst flommarksmiljøene i
Gauldalen. Som naturreservat gis området svært stor verdi.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor
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4.2.2.3 Økologiske funksjonsområder
Økologiske funksjonsområder er oppsummert i Tabell 4-10.
Elveøra Nedre Leberg (Ø7) består av en mosaikk av ulike substrater fra silt og finere sand,
via grov sand til partier med grus og større stein, se Figur 4-31. Dette er en av få
gjenværende elveører som fremdeles har en substratsammensetning som egner seg som
leveområder for det helt spesielle insektlivet som har knyttes til Gaulas elvebredder. Her
finnes blant annet den sjeldne og truede arten stor elvebreddedderkopp (EN). Det er også
gjort funn av flere andre arter av ripare biller som vurderes til å være særegne arter for
elvemiljøene langs Gaula.

Figur 4-31 Et spennende parti av øra ved Nedre Leberg. Merk de ulike fraksjonene av silt, sand og grus som
utgjør viktige leveområder for blant annet de spesielle elvebreddeedderkoppene. Foto: Håkon Gregersen.

På vestsiden av Gaula har det oppstått en verdifull fuglelokalitet i det som opprinnelig var et
masseuttaksområde i elvekanten, se til venstre i Figur 4-32. Området kalles Kåsadammen
(Ø8) og er et svært frodig tjern og sumpområde som ligger i tilknytning til Gaula. Området er
velkjent for fugleinteresserte, og faktisk er antallet vannfuglarter som er registrert her større
enn i Gammelelva naturreservat. Det er totalt registrert over 190 arter i området med en
rekke rødliste arter av både fugler og planter. Her finnes sjeldne vannfugl som knekkand
(EN), sothøne (VU) og skjeand (VU), måkefugl som hettemåke (CR) og fiskemåke (VU) samt
en lang rekke vadefugler som storspove (EN), dverglo (VU), rødstilk (NT) og tjeld (NT).
Sumpskogene som vokser rundt dammen, er også viktige leveområder for spurve- og
spettefugl.
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På østsiden av Gaula ligger et stort og viktig kulturlandskapsområde mellom Ler og
Gammelelva naturreservat (Ø9), se til høyre i Figur 4 32. Store deler av området er fulldyrket
mark, men det er en rekke bekker, gamle elveløp og skogteiger som bryter opp landskapet.
Beliggenheten mellom de skogkledte lisidene og Gaulas kantvegetasjon, bidrar til områdets
betydning som funksjonsområde for en rekke arter. Området er trolig ikke systematisk
kartlagt hva dyreliv angår, men i Artskart finnes hele 256 arter som er observert i dette
mangslungne landskapet. Årsaken til dette høye tallet, er nok summen av alle habitatene
knyttet til både skog, kulturlandskap og elvemiljø. Den svært sjeldne og truede arten
åkerrikse (CR) er observert her, men det foreligger ikke opplysninger om at denne har hekket
i området i senere år. Området vurderes likevel som særlig viktig å opprettholde da en rekke
arter som i dag er tapt i Gauldalen gjerne først vil dukke opp her dersom
bestandssituasjonen bedrer seg. Den høyt rødlistede arten vipe (EN) er en slik art.

Figur 4-32 Viktige økologiske funksjonsområder på strekningen Homyrkamtunnelen-Kvål

Gammelelva naturreservat (Ø10) er omtalt både under verneområder og vegetasjon og
naturtyper, se til høyre i Figur 4-32. Det er likevel riktig å også omtale området betydning for
fugle- og dyrelivet nærmere. Innenfor reservatet utgjør den næringsrike, og dels gjengrodde
kroksjøen, et rikt matfat for en rekke arter av vannfugl. I det åpne vannspeilet tett på
eksisterende E6, er det vanlig med observasjoner av sangsvane og stokkand. Tidligere
kunne det ofte ligge store flokker her, men observasjonsfrekvensen kan ifølge
Statsforvalteren i Trøndelag synes å ha avtatt i de senere år. Gråhegre observeres relativt
ofte i kanten av evja. Av rødlistede fuglearter er vipe (EN), myrrikse (EN), hønsehauk (VU),
sjøorre (VU), vipe (EN) og tårnseiler (NT) registrert. På grusørene ved utløpet av
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Gammelelva i Gaula er det registrert flere rødlistede fuglearter, inkludert arter som dverglo
(VU), fiskemåke (VU) og sangsvane.
I oreskogen rundt evja finnes fuglearter som er typiske for de rike lauvskogene langs Gaula.
Typiske arter er blant annet gulspurv (VU), grønnfink (VU), sandsvale (VU), granmeis (VU),
gråtrost, rødvingetrost, gråsisik, bokfink, hagesanger, munk, gransanger, løvsanger, pilfink
mfl. Sivsanger er også funnet hekkende. Fornesevja er en av de få kjente lokalitetene for
småsalamander i Gauldalen. Av pattedyr blir det regelmessig observert oter i området, og
det later til å være rimelig fast forekomst av bever inne i reservatet. Lauvskogene rundt
reservatet er også viktige beiteområder for hjortevilt som kommer ned fra heia for å beite,
særlig på vinterstid.
Utenfor Gammelelva naturreservat ligger Fornesøra (Ø11), se til høyre i Figur 4-32. Dette er
en av tre gjenværende leveområder for den spesielle arten elvesandjeger (EN) i
Gaulavassdraget, se Figur 4-33. Elvesandjeger er en karakterart for elveørene langs Gaula.
Tidligere var arten vidt utbredt, men lokalitet etter lokalitet har gått tapt opp gjennom årene.
Elvesandjeger er nå en prioritert art i Norge med egen forskrift som forbyr all form for skade
av arten eller deres leveområder. I forskriften er det spesifisert at veibygging i artens
leveområder er forbudt. Det finnes dog unntaks-bestemmelser. Likevel vurderes de spesielle
bestemmelsene knyttet til arten i naturmangfoldloven, og artens egen forskrift, å veie tungt.
Artens leveområder vil derfor langt på vei ha et tilsvarende vern som et naturreservat.

Figur 4-33 Den truede og sårbare arten elvesandjeger (EN) har et av sine viktigste leveområder på Fornesøra
ved Kvål. Foto: Håkon Gregersen.

I tillegg til elvesandjegeren som flaggskip-art, er det også en rekke andre spesielle
organismer som finnes på denne øra. I Artskart nevnes stor elvebreddedderkopp (EN) og
elvesmeller (NT) av arter med norsk navn, men også en rekke andre rødlistede arter som er
så sjeldne at de hittil ikke har fått tildelt norsk navn. Verdt å nevne er Dryops nitidulus (VU),
som er en liten mudderbille med en svært begrenset utbredelse i Norge, Bembidion
argenteolum (VU) og Bembidion semipunctatum (NT), som begge er sjeldne løpebiller i
underfamilien med det smektende navnet skyggeløpere. Det foreligger svært mye
informasjon om insektlivet i disse områdene, og Gaula vurderes til å være et av de best
undersøkte områdene i landet for ripare biller. I utredningssammenheng er det inntil videre
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tilstrekkelig å påpeke at dette er områder med svært stor verdi som huser et organismeliv
som dessverre er i bratt utforbakke.
Tabell 4-10 Viktige funksjonsområder for dyr og fugler.

ID
Ø7

Lokalitet
Nedre Leberg

Ø8

Kåsadammen

Ø9

Ler-Gammelelva

Ø10

Gammelelva NR

Ø11

Fornesøra

Beskrivelse
Elveør som utgjør et viktig leveområde for
elvebreddedderkopp og andre sjeldne insekter.
Kunstig innsjø og sumpområde som har stor verdi
som leveområde for vannfugl.
Stort kulturlandskapsområde med forekomst av en
rekke arter av dyr og fugler.
Naturreservat med betydelige verdier knyttet til
fugleliv, vilt og ferskvannslevende organismer.
Elveør som utgjør et viktig leveområde for
elvesandjeger og andre sjeldne insekter.

KU-verdi
Svært stor
Stor
Middels
Stor
Svært stor

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
På denne strekningen vil de ulike alternativene gå gjennom områder som huser betydelige
verdier knyttet til fugle- og dyreliv. For fugl knyttes det store verdier til våtmarksområdene
ved Gammelelva naturreservat og Kåsadammen, og til kulturlandskapene mellom
Gammelelva og Ler. Det er også to svært viktige elveører på denne strekningen som
representerer det helt spesielle insektlivet som knyttes til Gaulas elvebredder.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.2.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Det knyttes betydelige landskapsøkologiske verdier til de sentrale forbindelseslinjene i
Gauldalen, som spiller en viktig rolle i artenes spredning, bruk og overlevelse i området.
Det henvises til verdibeskrivelsene i kapittel 4.2.1.4 for beskrivelser av fiskevandring i
hovedvassdraget (LØ1), fugletrekk (Ø2) og for verdiene knyttet til å opprettholde
konnektivitet og fremkommelighet i de viktige blågrønne ferdselskorridorene langs Gaulas
elvebredder (Ø3). Særlige utfordringer på delstrekningen beskrives og vurderes under
kapittel om påvirkning for hver av de foreslåtte løsningene.
Det er registrert regionalt viktig vilttrekk (LØ9) ned fra åsene i vest som leder frem mot Gaula ved Loa, se Figur
4-34. I kommunens viltkart kalles disse trekkene Bennalykja-Loåsen og Landmyran-Stokkan. Begge er oppgitt å
være helårs trekkveier for elg. I tidligere utredninger er disse vurdert til å ha middels til stor verdi. I tillegg viser

Side 78 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

kollisjonsstatistikk (

Figur 4-34 Fallvilt på strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål i perioden 2002-2022

) at det nok er et betydelig trekk av hjortevilt i områdene ved Gammelelva naturreservat. De
mange påkjørslene her kan nok også forklares med at både E6 og jernbanen går tett på
åpenbart gode beiteområder for hjortevilt.
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Figur 4-34 Fallvilt på strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål i perioden 2002-2022

Av spesielt viktige kjerneområder utmerker landskapet rundt Gammelelva naturreservat
(LØ8) seg som spesielt verdifullt. I dette området finnes både naturreservatet (Ø10) og
Fornesøra (Ø11) i et verdifullt kulturlandskap mellom Ler og Gammelelva (Ø9). Denne
konstellasjonen av verdifulle og varierte habitater vurderes som særlig verdifull. Her finnes
sammenhengende gradienter fra tørt til svært vått, fra skygge til sol og fra åpen eng til tett
skog. Området vurderes følgelig til å være særlig robust og varierende miljøforhold vil for de
fleste arter kunne løses ved mindre forflytninger. Området vurderes følgelig som svært viktig
i landskapsøkologien og effekter av barrierer og fragmentering vil følgelig kunne være langt
verre enn inngrepene i habitatene alene. Tabell 4-11 viser viktige landskapsøkologiske
funksjonområder.
Tabell 4-11 Viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
LØ6

Lokalitet
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

LØ7

Fugletrekk i
Gauldalen

Beskrivelse
Store mengder anadrom fisk går opp i Gaula for å
gyte, mens smolt vandrer ned elva og ut i sjøen på
våren.
Det går viktige fugletrekk opp og ned Gauldalen
mellom ulike funksjonsområder i dalføret og mellom
fjorden og beiteområder i dalen.

KU-verdi
Stor

Middels
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LØ8

LØ9

LØ10

Blågrønn
infrastruktur langs
breddene av Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

Kjerneområdet
Gammelelva

Kantsonene langs Gaula er viktige blågrønne
korridorer for en rekke arter og organismer.

Stor

Det er registrert regionalt viktig vilttrekk ned fra åsene
i vest som leder frem mot Gaula ved Loa. I
kommunens viltkart kalles disse Bennalykja-Loåsen
og Landmyran-Stokkan. Begge er oppgitt å være
helårs trekkveier for elg. Ellers mye påkjørsler på
veien ved Gammelelva naturreservat.
Gammelelva vurderes å være et landskapsøkologisk
kjerneområde som har stor betydning som
kildeområde for en rekke arter.

Middels

Stor

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Det knyttes store landskapsøkologiske verdier til Gauldalen. Gaula er en viktig blågrønn
infrastruktur og kantsonene langs vassdraget har en helt spesiell funksjon som
spredningskorridor og ferdselsåre for en rekke organismer. I Gaula og sidevassdragene
vandrer laks og sjøørret opp fra havet for å gyte. På denne strekningen krysser viktige
vilttrekk ned på elvesletta ved Loa. Kjerneområde for biologisk mangfold ved Gammelelva
naturreservat og med kulturlandskaper og elveør.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor

4.2.2.5 Fisk
Gaula – gyteområder
På strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål er dronekartlegginger av gytegroper utført mellom
Ler og Kvål. Det er dermed et svakere kunnskapsgrunnlag knyttet til forekomst av
gyteområder oppstrøms Ler. I dette elvesegmentet er kunnskapsgrunnlaget dermed i stor
grad begrenset til habitatkartlegging, som har avdekket en rekke potensielle, men ikke
verifiserte, gyteområder relativt jevnt fordelt på hele delstrekningen, se Figur 4-35.
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Figur 4-35 Potensielle og påviste gyteområder for laks i Gaula på strekningen Evjeøyan - Ler.
Gytegropregistreringer på denne strekningen er kun utført i 2012 (helikopter) og 2021 (drone). Potensielle
gyteområder er vurdert fra datagrunnlaget fremskaffet i 2012.

På delstrekningen fra Ler til Kvål er det spesielt to områder som peker seg ut som særskilt
viktige gyteområder, henholdsvis ved Losa og Kåsa, se Figur 4-36. Ved begge disse
områdene er det registrert gytegroper i samtlige undersøkte år. Dette er en sikker indikasjon
på at det her foregår årviss gyting. Elvesegmentet ved Kåsa er sågar vurdert som det
viktigste gyteområder på hele delstrekningen Gyllan – Kvål [42].
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Figur 4-36 Potensielle og påviste gyteområder for laks i Gaula på strekningen Ler - Kvål. Faktiske gyteområder er
en sammenstilling av resultater fra 2012 (helikopter hele elva), 2017, 2018 og 2020 (drone på definert
kartleggingsområde), samt droneundersøkelser i hele elva 2021. «Potensielle gytearealer» er kartfesta basert på
helikopterfoto fra 2012. Elveavsnitt med spesielt høy verdi som gytestrekning er vist med rød ring.

Gaula – ungfisk
For generelle vurderinger rundt produksjon og tetthet av ungfisk i Gaula på strekningen
Homyrkammen - Kvål henvises det til tilsvarende kapittel for delstrekningen oppstrøms, se
kapittel 4.2.1.4.
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Ungfiskundersøkelser utført høsten 2021 for potensielt berørte arealer i forbindelse med
miljøovervåkingsprogrammet, viste i hovedsak middels tettheter av årsyngel av laks ved de
undersøkte lokalitetene. Tetthet av eldre ungfisk av laks var lave ved samtlige stasjoner.
Ørret ble kun påvist på fire av syv stasjoner, med svært lave tettheter på tre stasjoner. Ved
én stasjon, rett nedstrøms utløpet til Kaldvella, ble det interessant nok registrert svært høye
tettheter av årsyngel av ørret. Det er nærliggende å tro at dette i stor grad skyldes
nedvandring av yngel som er klekket i de nedre delene av Kaldvella. Det ble ikke fanget en
eneste eldre ørretunge på stasjonen, som støtter opp under denne teorien.
Skjulforholdene var jevnt over relativt dårlige, med lite til moderat skjul på samtlige stasjoner.
Dette skyldes i hovedsak at andelen grus og mindre stein (<10 cm) var dominerende på
samtlige stasjoner som ble avfisket. Habitatkvaliteter som oppvekstområde i de undersøkte
strandnære arealene som vurderes som middels til gode for årsyngel, mens
oppvekstforholdene for eldre fisk var relativt dårlige med bakgrunn i begrensa
skjulmuligheter.
Sidevassdrag
I det følgende gis en kort presentasjon av de sidevassdragene som ligger innenfor tiltakets
influensområde på strekningen Homyrkamtunnelen – Kvål, se Figur 4-37.

Figur 4-37 Oversiktskart over sidevassdrag på strekningen Homyrkamtunnelen - Kvål som omtales i utredningen.

Side 84 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

Kvennbekken
Bekken dannes av to små tilløpsgreiner fra Damvatnet (hovedgrein) og en mindre grein med
diffust opphav fra skog- og myrområder nord for Damvatnet. Etter samløp går bekken
parallelt med Lebergvegen over en strekning på om lag 350 meter. Bekken er kun undersøkt
én gang (2018) i tillegg til undersøkelser i 2021 i tilknytning til miljøovervåkingen
(Norconsults eget feltarbeid).
Oppstrøms Lebergveien er bekken i stor grad relativt stilleflytende med svært fint
bunnsubstrat. Ungfiskundersøkelser utført i 2021 i dette partiet viste lave tettheter av både
årsyngel og eldre ørretunger. Nedstrøms Lebergveien er fallgradienten større og bekken er
mer variert med generelt bedre habitatkvaliteter enn i den øvre delen av anadrom strekning.
Det ble her registrert høye tettheter av årsyngel av ørret, og relativt lave tettheter av eldre
ørret. Det ble ikke fanget laksunger i bekken.
Kaldvella
Kaldvella har i dag en anadrom strekning på om lag fire kilometer. Kaldvella samløper med
sidegreina Bortna rett oppstrøms dagens E6. Bekken er fire-seks meter bred på
middelvannføring og er av de større sidevassdragene i området. Naturlig anadrom strekning
er imidlertid adskillig lenger. Kaldvella er preget av omfattende inngrep samt har vært utsatt
for vannforurensing [39]. Støpt betongsåle under en landbruksveg-bru rett oppstrøms utløpet
til Gaula utgjør et temporært vandringshinder, og kan ved lave vannføringer om høsten trolig
medføre at gytefisk ikke får tilgang til gytearealer i bekken.
Undersøkelser fra nedre deler av Kaldvella (nedstrøms E6) har vist høye tettheter av
årsyngel av ørret og lave tettheter av eldre ungfisk [39]. Ved planlagt krysningspunkt for
alternativ 2.2 ble det i 2021 (eget feltarbeid) registrert høye tettheter av årsyngel av ørret og
lave tettheter av eldre ungfisk, se Figur 4-38. Dette er samme mønster som øvrige
undersøkelser utført i bekken nær krysningspunktet. Bekkesegmentet har brukbare
oppvekstområder, spesielt for årsyngel, men skjulforholdene er noe begrenset.
Gyteforholdene er vurdert som moderate til gode. Kantvegetasjonen er velutviklet og relativt
intakt. Den ene siden av bekken er forbygd med større stein, som bidrar til økt skjul i det
undersøkte bekkesegmentet. Forbygningene reduserer imidlertid de naturlige prosessene i
vassdraget med utgraving, buktninger og massetransport.
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Figur 4-38 Kaldvella ved planlagt krysningspunkt for alternativ 2.2. Foto: Lars Bendixby, Norconsult AS

Loa
Loa er vurdert som en av de viktigste sidevassdragene til Gaula for rekruttering av sjøørret,
og det er i senere år også blitt utført tiltak for å øke fiskeproduksjonen i vassdraget. NINA
sine årlige ungfiskundersøkelser viser relativt høye tettheter av ørret i samtlige undersøkte
partier av bekken. År om annet registreres til dels høye tettheter også av laks i bekkens
nedre del [39]. Total anadrom strekning er oppgitt til 1,7 km [43].
Veialternativ 2.1 vil krysse elva i et område som er vurdert som blant de mest produktive
strekningene i bekken, der årlige ungfiskundersøkelser som regel viser høye ungfisktettheter,
se Figur 4-39. I 2020 ble det registrert relativt høye tettheter av årsyngel av ørret på den
berørte strekningen, samt middels til høye tettheter av eldre ungfisk [39]. I 2021 ble det i
forbindelse med overvåkingsprogram for ny E6 (eget feltarbeid) registrert middels til høye
tettheter av årsyngel av ørret og middels tettheter av årsyngel av laks i nedre del av bekken.
Det ble registrert lave tettheter av eldre ungfisk for begge artene.

Figur 4-39 Loa på strekningen som planlegges omlagt dersom alternativ 2.1 realiseres.
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Lera
Lera er en liten, sterkt påvirket sjøørretbekk som har sitt utløp til Gaula ved Kåsadammen.
Dagens anadrome strekning er begrenset til de nederste om lag 290 meterne av bekken
grunnet vandringshinder i form av en kulvert under en traktorvei. Av disse 290 meterne er
mesteparten av strekningen lagt om og kanalisert, og det er i dag kun de øverste 100
meterne som kan ha verdi som gyte- og oppvekstområde [43].
Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi
Verdivurderingen blir tilsvarende som for vurderingene i strekning 1 Gyllan –
Homyrkamtunnelen. Tiltaksområdet omfatter en betydelig del av Gaula med store verdier
som gyte- og oppvekstområde for anadrom fisk, spesielt laks, og som vandringsvei til
elvearealer videre oppstrøms. Tiltaksområdet omfatter også flere produktive sidevassdrag
med spesielt svært viktig funksjon som produksjonsområde for sjøørret. I tillegg fungerer
vassdraget som leveområde og vandringsvei for ål. Aktuell del av Gaula med sidevassdrag
har derfor utvilsomt svært stor verdi for fisk. Tabell 4-12 oppsummerer verdivurderinger av
Gaula og sidevassdrag mellom Homyrkamtunnelen og Kvål.
Tabell 4-12. Oppsummering av verdivurdering av Gaula og sidevassdrag i tiltaksområdet mellom
Homyrkamtunnelen og Kvål.

ID
F1
F8
F9

Lokalitet
Gaula hovedstreng
Gyllan - Kvål
«Kvennbekken»
Kaldvella

F10

Loa

F11

Lera

Beskrivelse
Nasjonalt laksevassdrag, delstrekning med
betydelig funksjon som produksjonsområde
Liten sjøørretbekk med varierende habitatkvaliteter.
Lang anadrom strekning og relativt god vannføring,
med antatt betydelig produksjon av sjøørret.
Varierende habitatkvaliteter grunnet stedvis
omfattende inngrep.
Relativt lang anadrom strekning. Bekken er vurdert
som en de mest produktive sidevassdragene i
Gaula med tanke på sjøørret, og har spesielt i
nedre del år om annet også betydelige tettheter av
laksunger.
Sterkt påvirket bekk med betydelig redusert
anadrom strekning i forhold til naturtilstanden som
følge av kulvert 290 meter oppstrøms utløp til
Gaula. Store deler av tilgjengelig strekning er
kanalisert og sterkt forringet som funksjonsområde
for sjøørret.

KU-verdi
Svært stor
Middels
Stor-svært
stor

Svært stor

Liten
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4.2.2.6 Geologisk arv
Gaula (G1) er selve livsnerven i Gauldalen, viktige lokaliteter for geologisk arv er gjengitt i
Tabell 4-13. Som en elv forskånet for kraftutbygginger, og med et naturlig fravær av naturlige
flomdempende mekanismer, er Gaula en typisk flomelv. Elva har fra naturens side svært stor
massetransport og frakter med seg store mengder sand og silt i form av bunntransport,
suspendert materiale og oppløste stoffer. I et normalår er dette beregnet til over 50.000 tonn.
Dette gjør at elva i flomepisoder stadig flytter rundt på massene og endrer og former det
elvenære landskapet. Resultatet av dette er et dalføre hvor elva opprinnelig har hatt mye å si
både for terrengforming og hvilke friheter menneskene opp gjennom årene har kunne ta seg
på de store flomslettene. På elveslettene fra Støren til Gaulosen ses tydelige spor etter
tidligere elveløp og elva har gjentatte ganger skiftet løp gjennom området.
I årenes løp har nok tålmodigheten med flom og skiftende elveløp vært tynnslitt. I dag er
følgelig svært mye av elvebreddene flomforbygget. Dette har redusert de naturlige
prosessene i landskapet mye, men fremdeles er det betydelige flommarker og
flommarksskoger ute på elvesletta. Forståelsen av vann som landskapsformer og premiss for
bosetning og landbruk, er viktig å videreføre til kommende generasjoner. Intakte elvesletter
har følgelig en stor pedagogisk verdi.
Et særlig spennende område for forståelsen av elvedynamikken er Fornesevja (G4) som nå
utgjør kjernen av Gammelelva naturreservat. Dette er en gammel kroksjø som ble avsnørt da
Gaula tok nytt løp i 1902. Lokaliteten er i dag og vil sannsynligvis forbli det best synlige spor
etter Gaulas bevegelser i Gauldalen. Det vil neppe bli dannet slike lokaliteter i framtiden så
lenge elveløpet er fastlåst med elveforbygninger. Området er trukket frem som et særlig
geologisk interessant element i forarbeidene til opprettelsen av Gaula som vernet vassdrag.
Kroksjøen i stor grad avsnørt fra Gaula grunnet redusert vannstand i hovedelva som følge av
stort uttak av elvegrus gjennom en årrekke. Den pedagogiske verdien av dette
flomsletteelementet er også svekket av eksisterende E6 som krysser området.
Tabell 4-13 Viktige lokaliteter for geologisk arv.

ID
G1

Lokalitet
Gaulas elveslette

G4

Fornesevja

Beskrivelse
Pedagogiske verdier knyttet til aktive
landskapsprosesser på Gaulas elveslette.
Den største og mest intakte kroksjøen på Gaulas
elveslette.

KU-verdi
Middels
Middels

Verdivurdering: kort verdibegrunnelse og angivelse av verdi.
Gaula er i dag en av våre mest intakte store flomelver, og til tross for omfattende flomsikring
bærer hele Gauldalen spor av elvas mange landskapsformende prosesser. Både elva og
Fornesevja har i så måte viktige pedagogiske verdier og utgjør viktige elementer i vår
geologiske arv.
Uten
betydning

Noe

Middels

Stor

Svært
stor
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4.2.2.7 Vannmiljø
I Tabell 4-14 gjengis sårbarhetsvurderinger av de vannforekomstene (bekker og elver) som
vil bli berørt av de ulike alternativene på strekningen fra Homyrkamtunnelen til Kvål. Dataene
i tabellen er basert på data fra Vann-nett, utbyggers overvåkningsprogram og Norconsults
egne vurderinger av verdier og sårbarhet.
Tabell 4-14. Vannforekomster på strekningen fra Homyrkamtunnelen til Kvål.

Gaula, Landbruksbekker Helgemo-Kvål (Kvennbekken)
Vannforekomst ID: 122-517-R

Økologisk status:
Moderat

Kjemisk status:
God
Vannføring: Årssikker

Økologisk verdi:
Middels

Funksjon for fisk: Egnet habitat
Påvirkning: Bekken legges i kulvert (veialternativ 2.2).
Beskrivelse: Liten sjøørretbekk med varierende habitatkvaliteter.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Middels

Loa
Vannforekomst ID: 122-81-R

Økologisk status:
Kjemisk status:
Økologisk verdi:
Moderat
God
Stor
Funksjon for fisk: Gyte- og oppvekstområde til sjøørret.
Vannføring: Årssikker
Påvirkning: Bro og omlegging av bekken (veialternativ 2.1).
Beskrivelse: Relativt lang anadrom strekning. Bekken er vurdert som en de mest produktive sidevassdragene i Gaula
med tanke på sjøørret, og har spesielt i nedre del år om annet også betydelige tettheter av laksunger. Trolig forekomst
av ål. Større sammenhengende partier med flommarksskog ved utløpet i Gaula. Langt sammenhengende belte med
kantvegetasjon av gammel høgstaudegråorskog med sentral økosystemfunksjon.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

Lera
Vannforekomst ID: 122-517-R

Økologisk status:
Kjemisk status:
Økologisk verdi:
Moderat (vannkjemi)
Ikke god
Middels
Funksjon for fisk: Redusert funksjon pga. vandringsbarriere.
Vannføring: Årssikker
Påvirkning anleggsfase: Bro over bekken (veialternativ 2.1).
Beskrivelse: Sterkt påvirket bekk med betydelig redusert anadrom strekning i forhold til naturtilstanden som følge av
kulvert 290 meter oppstrøms utløp til Gaula. Store deler av tilgjengelig strekning er kanalisert og sterkt forringet som
funksjonsområde for sjøørret. Trolig forekomst av ål. Større sammenhengende partier med flommarksskog ved utløpet i
Gaula. Langt sammenhengende belte med kantvegetasjon av gammel høgstaudegråorskog med sentral
økosystemfunksjon.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Middels

Kaldvella, nedre del
Vannforekomst ID: 122-227-R

Økologisk status:
Kjemisk status:
Økologisk verdi:
God
God
Stor
Funksjon for fisk: Gyte- og oppvekstområde til sjøørret.
Vannføring: Årssikker
Påvirkning anleggsfase: Veikryssing med bro eller kulvert (veialternative 2.2)
Beskrivelse: Lang anadrom strekning og relativt god vannføring, med antatt betydelig produksjon av sjøørret.
Varierende habitatkvaliteter grunnet stedvis omfattende inngrep. Ingen viktige naturtyper.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Middels
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

Side 89 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

Gaula, nedre del
Vannforekomst ID: 122-19-R

Økologisk status:
God (vannkjemi)

Kjemisk status:
Økologisk verdi:
God
Stor
Funksjon for fisk: Meget viktig
Vannføring: Årssikker
Påvirkning anleggsfase: To brokryssinger samt anleggsarbeid langs elvestrekningen. Påslipp av veivann.
Beskrivelse: Gaula er ett av verdens viktigste vassdrag for atlantisk laks og er også viktig for sjøørret. Vassdragsnaturen
er av nasjonal verdi med spesielle flommiljøer og elveører. Forekomst av en rekke rødlistede biller og edderkoppdyr.
Sårbarhet iht. Vannforskriften: Høy
Sårbarhet iht. Naturmangfoldloven: Høy

4.3 Påvirkning og konsekvens
4.3.1

Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen - Alternativ 1.1

Alle alternativ er sammenfallende på strekningen fra Gyllan til sør for Hovinkrysset.
4.3.1.1 Vegetasjon og naturtyper
Alternativ 1.1 berører totalt ti verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, se Tabell 4-15. Flomsonen mellom Gyllan og Hovin berøres flere steder
(N1). Lengst sør berører alternativet kantvegetasjonen til sidebekkene Øyabekken og
Gyllbekken, som må legges helt om. En ny lokalvei, og en ny erosjonssikring ved bekkenes
utløp, berører naturtyper i elvas flomsone i form av flomskog og elveør. En motfylling rett sør
for Gaulfossen vil berøre ytterligere flomskog her. Alternativet krever mindre areal i
flomsonen sør for Gaulfossen enn de øvrige alternativene, da veien ligger lenger øst og i
større avstand fra elva, se Figur 4-40.
Alternativet ligger på østsiden av elva mellom Gaulfossen og Røskaft, og alternativet ligger i
tillegg på østsiden av jernbanen, og dermed i større avstand fra elva og elvenaturen.
Alternativet berører riktignok flere semi-naturlige naturtyper i form av slåtte- og beitemarker
og eng-liknende veikanter mellom Gaulfossen og Røskaft (N4, N5 og N9). Dette utgjør
imidlertid nokså små naturinngrep, se Figur 4-41. Enkelte av de gamle slåtte- og
beitemarkene er i dårlig tilstand grunnet opphør av hevd, og er på vei til å gro igjen til skog.
Slåttemarka ved Brauta er i god hevd og berøres i nokså liten grad av veien. Veien krysser
imidlertid rett over boligen til personen som holder enga i hevd, slik at alternativet likevel kan
medføre at slåttemarka forsvinner over tid. Slåttemark utgjør både en kritisk truet og en
utvalgt naturtype. Naturtypen har gjennomgått en drastisk nedgang i areal over hele landet
de siste 50 årene som følge av endrete driftsmetoder og opphør av hevd [44].
Den planlagte Røskaftbrua forutsetter oppgradering av erosjonssikring på østsiden av Gaula
samt omfattende nye sikringstiltak på vestsiden av elva. Oppgraderingen på østsiden
medfører inngrep kantvegetasjon i form av rik og frisk gråorskog (N8). Sikringstiltakene på
vestsiden medfører også inngrep i kantvegetasjonen, men det er ikke registrert naturtyper
her, utover et mindre leirskredsområde (N13). Alternativet medfører videre inngrep i
naturtyper tilknyttet kantsonen til Grinnibekken ved gården Grinni. Denne bekken må legges
om, slik at kantvegetasjonen må reetableres.
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Tabell 4-15. Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen.

ID
N1

Lokalitet
Gyllan-Hovin –
flomsone

N2
N3

Gyllråa – eng
Gyllkleva –
edelløvskog
Fossgrenda –
veikanter
Horg – enger

N4
N5
N8

Hovin-Røskaft –
gråorskoger

N9

Brauta –
slåtteeng

N13

Sandbrauta –
skredmarker

N14

Grinni – myr

N15

Grinnibekken

Beskrivelse
Veien berører kantvegetasjon langs sidebekkene Øyabekken og Gyllbekken, som legges om. Ny erosjonssikring og ny lokalvei berører naturtyper i Gaulas
flomsone ved utløpet til bekkene. Veifyllingen og en
motfylling berører flomskogen sør for Gaulfossen.
Alternativet krever mindre areal i flomsonen enn de
øvrige alternativene sør for Gaulfossen, da veien ligger
lenger øst og i større avstand fra elva.
En lokalvei berører kanten av delområdet.
En veiskjæring berører kanten av delområdet.

Påvirkning
Forringet

Delområdet berøres i sin helhet og veikantene erstattes
av nye veifyllinger og grøfter.
En mindre del av delområdet berøres av sekundærvei
(Fossvegen).
Den nordligste lokaliteten i delområdet blir berørt ved
oppgradering av erosjonssikring i Gaula. Røskaftbrua
kommer over lokaliteten og kan medføre noe tilskygging,
avrenning o.l. Arealet utgjør imidlertid mindre enn
halvparten og ikke den viktigste delen av delområdet.
Kanten av delområdet blir berørt av en veiskjæring.
Alternativet kan medføre at enga blir liggende slik til at
den ikke lenger blir holdt i hevd på tradisjonelt vis som
slåtteeng.
Røskaftbrua forutsetter en ny erosjonssikring på
vestsiden av elva som berører et mindre leirskred her.
Leirskredet er det minste av to lokaliteter som inngår i
delområdet, slik at mindre enn halvparten av delområdets
areal blir berørt.
En mindre del av delområdet berøres av sekundærvei
(Grinnivegen).
Alternativet medfører inngrep i naturtyper i kantsonen til
Grinnibekken ved gården Grinni. Deler av bekken vil
måtte legges om og revegeteres.

Sterkt
forringet
Noe forringet

Noe forringet
Noe forringet

Forringet

Forringet

Forringet

Noe forringet
Forringet

Oppsummert påvirkning på vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt ti verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
strekningen, hvorav de største konsekvensene er knyttet til inngrep og arealtap av naturtyper
i flomsonen mellom Gyllan og Hovin (N1), slåttemarka ved Brauta (N9) samt rik og frisk
gråorskog ved Røskaft (N8) og langs Grinnibekken (N15).
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av stor – svært stor verdi og påvirkningsgrad (svak) forringet,
gir betydelig konsekvens (--).
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Figur 4-40 Påvirkning ved alternativ 1.1 på delområder for naturtyper mellom Gyllan og Hovin. Røde sirkler
indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder.
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Figur 4-41 Påvirkning ved alternativ 1.1 på delområder for naturtyper mellom Hovin og Røskaft. Røde sirkler
indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder.
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4.3.1.2 Verneområder
Påvirkning av verneområder er oppsummert i Tabell 4-16.
Ytter Skjervollslykkja (V1) ligger på vestsiden av Gaula, og følgelig motsatt side av elva.
Korteste avstand til den ny E6 vil være drøyt 100 meter. Trafikken på ny vei vil trolig kunne
øke, men i praksis vil situasjonen være omtrent som i dag. Selv om støy fra veien vil kunne
påvirke reservatet vil ikke fremtidig situasjon skille seg særlig fra dagens situasjon.
Verneformålet er knyttet til vegetasjonstyper og fokuserer i liten grad på fugl eller annet
støysensitivt dyreliv. Påvirkningen vurderes derfor å være ubetydelig målt opp mot
nullalternativet.
Hovin naturreservat (V2) vil heller ikke bli direkte berørt av tiltaket. Etableringen av nytt
Hovin-kryss gjør at veisystemet brer seg betydelig ut og rykker nærmere reservatgrensen.
Dette vil kunne øke støybelastningen i reservatet, men i praksis vurderes ikke dette å
medføre vesentlig forringelse av naturverdiene som finnes her da de i all hovedsak ifølge
verneformålet knyttes til vegetasjon og naturtyper. Den planlagte motfyllingen som må
bygges på østsiden av Gaula for å sikre nytt kryss, vil sammen med selve veifyllingen kunne
medføre oppstuvingseffekter som kan gi noe mer flompåvirkning i reservatet på vestsiden.
Dette vil trolig ikke virke negativt på delområdet, og kan heller virke positivt på tilstanden til
de flombetingete naturtypene i reservatet.
Tabell 4-16. Påvirkning av verneområder.

ID
V1
V2

Navn
Ytter Skjervollslykkja
naturreservat
Hovin naturreservat

Beskrivelse
Ingen direkte inngrep, noe økt støy, men dette vil
ikke påvirke verdier fremhevet i verneformålet.
Ingen direkte inngrep, noe økt støy og flom, men
dette vil ikke påvirke verdier fremhevet i
verneformålet.

Påvirkning
Ubetydelig
Ubetydelig

Oppsummert påvirkning på verneområder
Tiltaket vil ikke medføre inngrep i verneområdene eller medføre forringelse av de verdier
vernet er opprettet for å bevare.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av svært høy verdi og påvirkningsgrad «ubetydelig», gir
konsekvens 0.
4.3.1.3 Økologiske funksjonsområder
Lokaliteter med verdifulle økologiske funksjonsområder for vilt og fugl er oppsummert i Tabell
4-17. Alternativet vil medføre en større veiskjæring som går inn Vollaberga-Gyllskjæringa
(Ø1), som er et tidligere registrert leveområde for skogsfugl og annet skogstilknyttet vilt.
Området som blir direkte berørt består av fin skog, men hele denne lia vender fra før ned mot
dagens E6 og er betydelig støyutsatt. I samtaler med SNO fremkommer det at
funksjonsområdene for skogsfuglen trolig er lenger opp i åssiden, og at verdiene som blir
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berørt helt nede ved veien trolig er begrenset. Det er en veletablert hekkeplass for tårnfalk et
stykke oppe i bergene. Dette reiret ligger et stykke fra veien og vil trolig kunne opprettholdes.
Økt trafikk på europaveien vil kunne øke påvirkningen noe, men sett opp mot nullalternativet
vurderes påvirkningen å medføre i høyden «Noe forringelse».
Videre krysser veien over jordene og kulturlandskapet på Vollan (Ø2). Veien vil her bli lagt på
østsiden av eksisterende E6. Dette medfører betydelige inngrep i kulturlandskapet og
nærmere 25% av det grovt avgrensede funksjonsområdet for vilt vil gå tapt. Det er av
betydning at de områdene som går tapt er de som har ligget nærmest eksisterende vei.
Tiltaket later ikke til å endre vannhusholdningen i området og vil følgelig ikke medføre
vesentlige endringer i fuglenes beitemuligheter på invertebrater ved periodiske
oversvømmelser. Med nye E6 forventes det også noe høyere trafikk på veien samt økt støy
da fartsgrensen på strekningen øker.
Flyttingen av lokalveien forbi Bergplassen (Ø5) vil også medføre veiskjæring inn i nedre deler
av et tidligere registrert leveområde for blant annet jerpe og annen skogsfugl. Skjæringen vil
her gå opptil 150 meter inn i området. Totalt utgjør tapet ca. 5% av dette store viltområdet.
De berørte områdene er trolig av de minst verdifulle og lokaliteten vurderes å bli noe
forringet.
Tunnelportalen til Homyrkamtunnelen blir etablert akkurat i grensen til et større viltområde
som tidligere er beskrevet i lisiden oppover mot Valdåsen (Ø6). Inngrepet her vil i praksis bli
ubetydelige, men introduksjon av trafikkstøy vil medføre noe forringelse også av dette
viltområdet.
Tabell 4-17 Lokaliteter med verdifulle økologiske funksjonsområder for vilt og fugl

ID
Ø1

Navn
VollabergetGyllskjæringen

Ø2

Vollan

Ø5

Bergplassen

Ø6

Valdåsen

Beskrivelse
En veiskjæring vil medføre tap av ca. 2% av de minst
verdifulle delene av dette leveområdet for skogsfugl
og annet vilt.
Tiltaket medfører tap av 25% av den avgrensede
viltlokaliteten. Økt støy på sletta. Ingen endringer i
vannhusholdning.
Veiskjæring vil medføre tap av ca. 5% av de minst
verdifulle delene av dette tidligere registrerte
leveområde for skogsfugl og annet vilt.
Tunnelportalen anlegges helt i kanten av dette store
viltområdet. Inngrepene blir ubetydelige, men støy vil
kunne påvirke noe.

Påvirkning
Noe forringet

Noe forringet

Noe forringet

Noe forringet

Oppsummert påvirkning på verneområder
Dette alternativet vil medføre mindre inngrep i viltområder knyttet til skogsfugl og annet vilt i
lisidene i forbindelse med veiskjæringer. Ny trasé medfører noe tap av areal over
kulturlandskapet på Vollan. I sum er likevel inngrepene begrenset og påvirkningen vurderes
samlet til å være noe forringet.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av stort sett lokaliteter med liten verdi og påvirkningsgrad «noe
forringet», gir konsekvens -1.
4.3.1.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder er oppsummert i Tabell 4-18.
Alternativet vil ikke medføre etablering av nye vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer som vandrer i hovedvassdraget i Gaula (LØ1). Brua som er planlagt
ved Røskaft anlegges uten pilarer i elva og vil ikke utgjøre noe hinder for vandrende fisk.
Veien vil krysse fire sidebekker mellom Gyllan og Homyrkamtunnelen, men som det omtales
nærmere under fisk, vil ingen av disse krysningene utgjøre nye vandringshindre.
Vassdragene er vanligvis viktige ledelinjer for trekkende fugl (LØ2). Bruer som bygges over
elver vil derfor kunne utgjøre barrierer og kollisjonshindre. Barriereeffekten knyttes i særlig
grad til trafikken på brua som bidra med skremmende støy, sveipende billys og hurtige,
bevegelige objekter. I møte med dette kan fugler kvie seg for å passere. Slike barriereeffekter vil derfor i teorien kunne påvirke fuglenes trekkveier og områdebruk.
Sannsynligheten for at brua skal ha en slik effekt er relativt liten. En rekke studier viser at fugl
venner seg til skremmende situasjoner raskt dersom de gjentatte ganger opplever trusselen
uten at noe skadelig skjer [45]. Dette fenomenet kalles habituering og gjør at barriereeffekter
ofte svekkes over tid. En annen og mer alvorlig trussel knyttes til kollisjonsfare. Det finnes
utallige bruer som har vist seg å medføre kollisjonsfare for fugl. Omfanget av kollisjoner
varierer svært mye med utformingen av brua, og bygges uheldige brutyper, med gal høyde
og i særlig fuglerike områder, kan omfanget av kollisjoner bli betydelig. I Norge synes
«Ypsilon-brua» over Drammenselva å være et eksempel på nettopp dette. Generelt er det
liten risiko for kollisjon med brukonstruksjonene i godt vær, men i dårlig vær og om natten vil
risikoen alltid være til stede. På Øresundsbruen ble store menger fugl rapportert drept under
dager med tett tåke. Dessverre kreves det ikke spesielt dårlig vær for å lage farlige
situasjoner i innlands-Norge. Både høst, vinter og vår kan det oppstå perioder med ganske
kraftig frostrøyk over elver, vann og råk. Antall tåkedager kan derfor være betydelig langs
vinteråpne vassdrag som Gaula.
Alle bruene som er planlagt på E6 Gyllan – Kvål er anlagt uten overliggende bæring. Med
dette menes at det ikke vil stikke tårn, vaier, stag eller annet opp over brua. De fleste bruene
som har medført mye kollisjoner har vært bruer med overliggende bæring, hvor fuglene ser
brua, men kolliderer med slike mindre synlige deler av konstruksjonen når de forsøker å fly
over. For bruer med underliggende bæring, som planlagt her, er det kun selve brua og
eventuelle pilarer som utgjør en kollisjonstrussel. Normalt er begge disse såpass kraftige og
lett synlige at kollisjonsrisikoen er svært lav. I internasjonal litteratur påpekes det ofte at det
er kollisjoner med biler som utgjør den største faren for fugler. Dette er nok riktig, men trolig
dreier det seg om fugler som blir påkjørt der hvor veibanen ligger på terreng. Det foreligger få
opplysninger om fugler som har blitt truffet av biler på bruer. Fuglenes flukt over bruene ble
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faktisk dokumentert i den samme studien fra Hong Kong [46]. Her viste det seg at fuglene
typisk passerte 6-15 meter over veibanen og kun et fåtall gikk lavere enn 6 meter. Det er
trolig denne adferden som gjør at kollisjoner med fugl på bru er rimelig sjeldne.
Støyskjerming på bruene vil sikre at fuglene flyr høyere og reduserer faren for påkjørsler.
Dette forutsetter at disse ikke er gjennomsiktige da dette tvert imot vil medføre økt fare for
fuglene.
Oppsummert vurderes bruene i prosjektet å være optimalisert for å ta hensyn til trekkende
fugl langs Gaula hva barriereeffekter og kollisjonsrisiko angår. Det later heller ikke til å være
spesielt store mengder fugl som trekker langs Gaula på denne strekningen. I sum vurderes
brua neppe å utgjøre noe alvorlig hinder for trekkende fugl. Av føre-var hensyn settes
påvirkningen likevel til noe forringet og da primært knyttet til korte beitetrekk for fugl som
daglig beiter på elva. For nasjonale fugletrekk og lengre beitetrekk vurderes ikke fuglene til å
komme i vesentlig konflikt med bruene.
Kantsonene langs Gaula (LØ3) har en helt spesiell funksjon som spredningskorridor og
ferdselsåre for en rekke organismer. Kantsonene langs Gaula er allerede i dag flere steder
svært smale. Landbruk, veibygging og ulike flomsikringstiltak har spist seg inn mot elva flere
steder. Det er også flere brudd i kantsonene som kan utgjøre barrierer for arter. På
strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen vil strekningene med utfylling og erosjonssikring
langs Gaula medføre nye inngrep i kantsonen. Det forutsettes at disse områdene
revegeteres og restaureres til naturtilstand etter anleggsfasen. Til tross for dette er det
sannsynlig at funksjonene som ferdselsåre og spredningskorridor vil bli svekket over en
periode på flere år. Erosjonssikringene ved den nye brua over Røskaft vil også medføre
større inngrep direkte i elvebreddene på begge sider av elva. Reetablering av naturlig
elvekant og strandlinje blir her viktig. Selve brua har brukarene tilstrekkelig tilbaketrukket slik
at disse ikke utgjør noen vesentlige barrierer. Ved kryssing av sidevassdrag er det svært
viktig at kulverter og vanngjennomløp dimensjoneres og tilrettelegges slik at mindre dyr kan
passere.
Det går også flere hjortevilttrekk (LØ4) både langs med Gaula og særlig fra åssidene rundt
og ned til elva. Flere av disse er reelle sesongtrekk og består av dyr som trekker opp i
høyden når snøen går om våren og ned i lavlandet igjen for å beite i de rike lauvskogene
nede på sletta når snøen gjør det vanskelig å overleve inne på heiene. I videre optimalisering
av anbefalt veilinje vil det vurderes omfang og behov for viltgjerder langs motorveien.
Vissheten om de uheldige økologiske effektene av fragmentering har gjort at man i senere år
har forsøkt å være mer restriktiv med bruk av viltgjerder. Det finnes ingen klare anbefalinger
om hvorvidt gjerder skal etableres eller ikke, men antall biler, tillatt hastighet og forekomst av
kryssende dyr er vesentlige momenter i vurderingen. For E6 Gyllan – Kvål tilsier en hastighet
på 110 km/t, årsdøgntrafikk over 10.000 biler og midtdeler mellom kjørefeltene behov for
viltgjerder av trafikksikkerhetsmessige årsaker. Dette vurderes nærmere i
reguleringsplanfasen.
Dagens E6 med to kjørefelt, veibelysning og midtdeler er nok i seg selv å regne som en
tilnærmet total barriere for hjortevilt. I håndbok om Veier og dyreliv [47] står det at veier med
døgntrafikk på over 10.000 i praksis er for en total barriere å regne. I Figur 4-42 gjengis en
figur fra håndboken som viser en fremstilling av dødelighet for hjortevilt som forsøker å
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krysse veier med ulik trafikkmengde (ÅDT). Figuren viser at barriereeffekten øker kraftig når
døgntrafikken stiger, og sjansen for vellykket kryssing er lav ved trafikkmengder som for
dagens E6. Basert på dette er det trolig begrenset hvor viktig muligheten for trekk på tvers av
veien i planet er. Konsekvensene av viltgjerder vurderes følgelig som begrenset.

Figur 4-42 Skjematisk framstilling av trafikktetthet og andel av dyr som klarer å krysse en vei, blir avvist, eller blir
drept under forsøket på å krysse (Kilde: Seiler, A. (2003)).

På strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen vil det etableres enkelte planskilte
underganger som kan ha betydning for hjortevilt eller mindre dyr. Ved Gyllan vil det etableres
en kulvert for Gyllbekken med et gangfelt under motorveien. Kulverten ligger i et bebygd
område og leder til en smal grønnstruktur langs elva. Kulverten vurderes ikke til å ha noen
vesentlig funksjon for hjortevilt, men kan til en viss grad sikre konnektivitet mellom
Gyllbekken og Gaula for mindre dyr og organismer.
Langt viktigere er trolig passasjemuligheten som skapes under brua ved Røskaft, se Figur
4-43. Her etableres en vid og åpen passasje. Vel og merke vil dyrene måtte krysse både
gammel E6 og jernbanen for å kunne utnytte denne åpningen. Det lange bruspennet gir også
dyrene god fremkommelighet langs elva på denne siden. Gjerding og sikring må avklares
nærmere i samarbeid med Bane NOR i senere detaljeringsfase.
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Figur 4-43 Det lange bruspennet over land på østsiden av Gaula sikrer dyrene fremkommelighet både langs
Gaula og ved eventuelt trekk over elva

På vestsiden av Gaula etableres en faunapassasje for vilt ved kryssingen av Grinnibekken,
se Figur 4-44. Denne brua skal den gi rom for den omlagte Grinnibekken og sikre utløp for
eventuelle skred ned bekkedalen. Dyrene vil måtte krysse eksisterende fylkesvei, men
passasjen vurderes likevel som godt egnet. Fra lokale kilder opplyses det om et trekk av vilt
gjennom Evjengrenda, og denne faunapassasjen vil kunne bidra til at dette opprettholdes.

Figur 4-44 Det anlegges en vid og høy passasje som antas å få betydning for vilt ved kryssingen av Grinnibekken.

I området for påhugg for Homyrkamtunnelen vil det også tilrettelegges for vilttrekk oppe på
tunnelportalen samtidig som dyrene har fri fremkommelighet på hele tunnelstrekningen. Det
er i viltkartet avmerket to viktige vilttrekk som leder ned mot elvesletta og Gaula på østsiden
av elva ved Lundamo og Helgamo. Det er sannsynlig at en del av dyrene faktisk passerer
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videre over elva og vil nyte godt av de store frihetsgradene tunnelen gir for videre vandring
østover.
Tabell 4-18. Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
Ø1

Navn
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

Ø2

Fugletrekk i
Gauldalen
Blågrønn
infrastruktur langs
breddene av Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

Ø3

Ø4

Beskrivelse
Verken brukonstruksjon eller kryssing av
sidevassdrag vurderes til å medføre
vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer
Mulig økt kollisjonsfare for fugler på trekk
over elva ved passering av bru ved Røskaft
På enkelte partier vil veilinja med
erosjonssikringer medføre brudd på grønn
infrastruktur langs Gaula.
Ny motorvei med sammenhengende
viltgjerder vil utgjøre en total barriere.
Etablering av faunapassasje ved Grinni og
fremkommelighet over taket på
Homyrkamtunnelen reduserer
barriereeffektene.

Påvirkning
Ubetydelig

Noe forringet
Noe forringet

Noe forringet

Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Denne veiløsningen vurderes ikke å medføre vandringshindre for anadrom fisk. For
trekkende fugl vil brua over Gaula ved Røskaft utgjøre et mulig kollisjonshinder for fugl, men
sannsynligheten for at dette medfører vidtrekkende konsekvenser er liten. Tiltaket vil
medføre enkelte nye brudd i grøntstrukturen langs Gaulas bredder, men de fleste stedene vil
berørte områder kunne reetableres. Ny motorvei med sammenhengende viltgjerder
begrenser dyrenes passasjemulighet til brua over Gaula ved Røskaft, faunapassasjen ved
Grinnibekken og over hele Homyrkamtunnelen. I sum vurderes tiltaket å medføre noe
forringelse av landskapsøkologiske strukturer og funksjonsområder.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av middels til store verdier, og påvirkningsgrad «noe forringet»,
gir konsekvens -1.

4.3.1.5

Fisk

Gaula
Elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.1 er oppsummert i Tabell 4-19. På strekningen fra Gyllan til Gaulfossen vil de
tre alternativene ha tilnærmet lik påvirkning på Gaula. Ved Gyllan er det behov for å
erosjonssikre i elva for å hindre undergraving og oppnå tilstrekkelig stabilitet, se Figur 4-45.
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Det er kun den nordlige halvdelen av sikringen som er forventet å medføre permanent
inngrep i Gaula. Generelt antas det at stein i kantsikring vil ha middelstørrelse på om lag 120
cm, mens steinstørrelsen vil være vesentlig mindre i bunnsikring. Hva som blir beregnet som
flomstabile masser vil imidlertid kunne variere noe mellom de ulike tiltaksområdene.
Sikringskantene vil således kunne gi godt med skjul og gi lokalt gode oppvekstområder for
ungfisk, selv om noe av den naturlige elvedynamikken vil kunne påvirkes i negativ retning.
Det er registrert få gyteområder på strekningen fra Gyllan til Gaulfossen, se Figur 4-11, og
ingen ved eller nært elvearealer som må erosjonssikres ved Gyllan. Det presiseres imidlertid
at denne strekningen kun er kartlagt i 2021 (i tillegg til helikopterkartlegging i 2012) og det er
ikke påvist gyting her. Det er tidligere skissert et potensielt gyteområde i elva langs øvre
halvdel av planlagt erosjonssikring, samt et større potensielt gyteområde om lag 300 meter
nedstrøms nedre avgrensing av sikringen, men dette altså ikke påvist.
Gaulas djupål går tett inntil elvekanten der hvor erosjonssikringen ved Gyllan er planlagt.
Grunnere områder, inkludert en grusør, er lokalisert på motsatt side av elva, se Figur 4-45.
På den berørte strekningen er det i dag stedvis en tynn, men intakt vegetasjonssone mellom
elva og dyrka mark. Berørt strekning består av en relativt dyp kulp som en må anta har
funksjon som standplass for oppvandrende fisk. Det kan heller ikke utelukkes at gyting kan
forekomme på brekkanten/ glattstrømmen ut av kulpen (rett nedstrøms planlagt
erosjonssikring). Glattstrømmen med elvestein nedstrøms den planlagte erosjonssikring, har
svært gode habitatkvaliteter som oppvekstområde. Det er dokumentert at det her finnes godt
med skjul og relativt høye ungfisktettheter. Tiltaket vurderes likevel ikke å medføre verken
direkte eller indirekte effekter på disse arealene.
Ved Vollan vil det være behov for en oppgradering av eksisterende erosjonssikring med
fyllingsfot i elva, se Figur 4-46. Dagens elvebredd består av en eldre forbygning med
sprengstein. Elvas djupål går relativt nært land, slik at det kun var om lag 1,5 meters bredde
som lot seg bonitere og elektrofiske, høsten 2021 i forbindelse med overvåkingsprogrammet.
Det er ikke registrerte gyteområder ved selve tiltaksområdet, men undersøkelser med drone i
2012 avdekket et gyteområde om lag 100 meter nedstrøms. Det er også vurdert at
elvearealer i tiltaksområdets øvre halvdel kan ha funksjon som gyteareal, men dette er ikke
verifisert da arealet ikke er del av kartleggingsområdet for gytegropregistrering. Det vurderes
at tiltaket ikke vil ha nevneverdige påvirkninger på dokumenterte gytearealer i driftsfasen.
Ungfiskundersøkelser utført i 2021 viste middels tettheter av både årsyngel og eldre ungfisk
av laks i tiltaksområdet. Tetthet av ørret (både årsyngel og eldre ungfisk) var lav. Det er gode
oppvekstforhold i form av mye skjul (vektet verdi 13,1). Dette skyldes i stor grad større
sprengstein som skaper mye hulrom, se Figur 4-47.
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Figur 4-45 Nordlig del av ny erosjonssikring (gul polygon) må legges delvis i elv. Sørlig del av ny erosjonssikring
kan trolig legges tørt og vil dermed kun utgjøre påvirkning på fisk i anleggsfasen.

Figur 4-46 Behov for oppgradering av eksisterende erosjonssikring ved Vollan (gul polygon) og konflikt med
potensielle og påviste gyteområder
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Figur 4-47 Elveavsnitt ved Vollan som vil kreve oppgradering av eksisterende erosjonssikring.

Ved Negarden/oppstrøms Gaulfossbrua vil det være behov for ny kombinert erosjonssikring
og motfylling. Alternativ 1.1 medfører en noe mindre omfattende erosjonssikring enn
alternativ1.2, men det er vurdert at erosjonssikringen kan legges utenom vått areal i Gaula
og således ikke ha påvirkninger på Gaula i driftsfasen. Sikringen medfører imidlertid behov
for omlegging av en liten bekk med utløp rett oppstrøms Gaulfossen i dag.
Bekkeomleggingen omtales senere i dette kapitlet under sidebekker.
Nord for Gaulfossen fortsetter alternativ 1.1 på østsiden av elva, og berører Gaula først ved
Røskaft. Brua anlegges uten pilarer i elva, men det vil kreve erosjonssikringer på begge sider
av elva både opp- og nedstrøms brua, se Figur 4-48. Imidlertid er det planlagt å etablere
erosjonssikringen inn i eksisterende skråning både på vest- og østside. Dette medfører at
sikringen kun innebærer masseutskifting i elvekanten (på tørt land). Følgelig forventes lite
eller ingen endring i vanndekt areal/elvetverrsnitt, se Figur 4-49. Det forutsettes at eventuelle
morenemasser/elvestein som graves ut i den bratte sidekanten kan tilbakeføres til
elv/elvekant. Elvesegmentet er i dag relativt påvirket av eksisterende sikringer. Likevel består
segmentet av en lengre glattstrøm med betydelige kvaliteter både som gyte- og
oppveksthabitat. Brukryssingen vurderes å ha liten til moderat påvirkning på Gaula i
driftsfasen avhengig av omfang av erosjonssikringstiltaket, inkludert gyteområdet som er
beliggende relativt nært tiltaksområdet. Dette forutsetter at sikringstiltak utføres slik som
beskrevet over. Det er i tillegg viktig at det i planen for veibelysning tas hensyn til at veilys
monteres slik at belysning av elveløpet begrenses i så stor grad som overhodet mulig.
Samlet vurderes tiltaket isolert sett å gi noe forringelse av aktuell del av Gaula.
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Figur 4-48 Ved brukryssing ved Røskaft vil det være behov for erosjonssikring opp- og nedstrøms brua.
Erosjonssikringen på vestsiden blir ny, mens det på østsiden blir en oppgradering av en eksisterende sikring

Figur 4-49 Den bratte sidekanten på vestsiden av Gaula ved Røskaft/Sandbrauta (bilde t.v.) vil påvirkes vesentlig
grunnet nødvendige erosjonssikringstiltak med masseutskifting. Vått areal (t.h.) forventes derimot ikke å bli berørt
i tiltakets driftsfase.

Sidebekker
Alternativ 1.1 vil krysse fire sidebekker mellom Gyllan og Homyrkamtunnelen, henholdsvis
Øyabekken og Gyllbekken som munner ut i Gaula ved Gyllan, en navnløs bekk som munner
ut Gaula rett oppstrøms Gaulfossen samt Grinnibekken ved Grinni. Behovet for omlegging av
den sjøørretførende Gyllbekken forventes å medføre store konsekvenser for fisk. Store deler
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av dagens anadrome strekning må legges om for å gjøre plass til ny E6, se Figur 4-50. Det
er avsatt tilstrekkelige arealer mellom E6 og Gaula til at omleggingen kan utføres som en
«naturhermende» bekkestrekning, men det vil definitivt kreve en vesentlig innsats i
prosjektering og utførelse av bekkeomleggingen for at ambisjonen om en velfungerende
sjøørretbekk skal innfris. Dette vil imidlertid være helt avgjørende for at tiltaket ikke skal
medføre vesentlig habitatforringelse og sterkt redusert smoltproduksjon i forhold til dagens
situasjon. Bekken vil krysse under E6 i stor kulvert med kombinert bekkeløp og gangvei. Nytt
utløp til Gaula forutsettes anlagt slik at oppvandring vil fungere på et bredt spekter av
vannføringer og således forbedre oppvandringsforholdene målt mot dagens situasjon.
Dersom bekkeomleggingen anlegges uten vesentlige fiskebiologiske hensyn, vil tiltaket
medføre sterk forringelse selv om vandringsvei vei utløp og kulvert ivaretas.

Figur 4-50 Ny E6 medfører behov for omlegging av Gyllbekken

Rett sør for Gyllbekken renner Øyabekken ut i Gaula, se Figur 4-50. Dagens E6 vil her
saneres, og følgelig vil dagens vandringshindrende kulvert fjernes. Ny kulvert anlegges slik
at fiskevandringsforhold ivaretas, og da vil bekkearealer oppstrøms ny E6 muligens kunne
reetableres som funksjonsområde for sjøørret. Imidlertid er det noe ukjent hvorvidt dagens
kulvert alene utgjør vandringshinderet, da det er foreligger opplysninger om at bekken i
tillegg utfordringene med gammel europavei også er betydelig endret og omlagt i nedre del
[38]. Tiltaket vurderes uansett ikke å ha negativ påvirkning på fisk, da dagens situasjon er
nullforekomst i bekkearealene oppstrøms ny E6. Dersom bekkeomlegging og eventuelt også
kryssing av E6 utføres på en slik måte at funksjonsområder for fisk etableres, vil dette
følgelig mer være å regne som et kompenserende tiltak.
Tilsvarende er situasjonen for den navnløse bekken med utløp rett oppstrøms Gaulfossen,
som heller ikke i dag har noen funksjon for anadrom fisk grunnet menneskeskapte
vandringshindre og kanalisering i nedre del. Heller ikke her vurderes ny kryssing og
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omlegging å ha påvirkning på fisk grunnet dagens tilstand til bekken. Dersom
bekkeomlegging ivaretar fisk på en god måte, vil også dette være for et kompenserende
tiltak å regne. Omfang av omlegging vil være noe avhengig av valgt alternativ, uten at dette
beskrives noe nærmere da påvirkningen uansett vurderes å være identisk.
Bekkeomlegginger i potensielle anadrome soner vil gi muligheter for å skape nye
funksjonsområder for fisk. Dette forutsetter at bekkeomleggingen utføres etter prinsipper som
ivaretar fiskens habitatkrav.
Videre nordover på vestsiden av Gaula vil alternativene 1.1 og 1.2A gå i samme trasé, og i
konflikt med den øvre delen av anadrom strekning i Grinnibekken, se Figur 4-51. Det er i
planene avsatt plass til at bekken kan legges om og følge østsiden av E6, for så å krysse
veien rett nedstrøms dagens vandringshinder. På denne måten kan størsteparten av
anadrom strekning opprettholdes, om enn i et nytt designet løp. Like full må bekken legges
om på en om lag 250 meter lang strekning, og dette vil påvirke nesten halvparten av den i
dag sjøørretførende strekningen (øvre del). Berørt bekkestrekning er i dag svært produktiv
og vital, og selv med stort fokus på miljødesign og god reetablering av omlagt strekning, er
det av føre-var-hensyn riktig å regne dette inngrepet som en forringelse av Grinnibekken.

Figur 4-51 Ved realisering av veialternativ 1.1 og 1.2A må Grinnibekken legges om over en betydelig del av
dagens sjøørretførende strekning.

Omlegging av Gyllbekken og Grinnibekken, samt erosjonssikringstiltak i forbindelse med
brukryssingen ved Røskaft, vurderes som de største påvirkningsfaktorene på delstrekningen.
I tillegg berører tiltaket elvekanten ved to lokaliteter oppstrøms Gaulfossen, men med relativt
beskjedent omfang i tiltakets driftsfase. Graden av påvirkning og følgelig
konsekvensvurderingene vil være svært avhengig av hvorvidt man lykkes med utforming av
nye bekkestrekninger. Samlet vurderes påvirkningen av føre-var-hensyn å medføre forringet
tilstand. Det ligger likevel til grunn for denne vurderingen at det legges betydelig vekt på
restaurering og design av omlagt bekkeløp.
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Tabell 4-19. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.1.

ID

Lokalitet

Beskrivelse

Påvirkning

F3

Gyllbekken

F1.1
F1.2

Gaula ved Gyllan
Gaula ved Vollan

*Noe forringet –
sterkt forringet
Noe forringet
Noe forringet

F1.3

Gaula ved
Røskaft/Sandbrauta
Grinnibekken

Bekkeomlegging som omfatter tilnærmet alt
produktivt/høyproduktivt bekkeareal
Erosjonssikring Gaula i djupål/høl, delvis i elv
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring,
med fyllingsfot i elv
Brukryssing med erosjonssikringer
Bekkeomlegging som omfatter inngrep i øvre
halvdel av sjøørretførende strekning. Lengde på
produktiv, anadrom strekning vil trolig reduseres
noe etter omlegging uavhengig av metodikk.

*Noe forringetsterkt forringet

F6

Noe forringet

*Avhenger av utforming av bekkeomlegging

Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av svært stor verdi og påvirkningsgrad «forringet», gir
konsekvens -3.
4.3.1.6 Geologisk arv
Påvirkning av viktige steder for geologisk arv er oppsummert i Tabell 4-20. Etableringen av
ny E6 vil medføre behov for erosjonssikring av elvekantene langs Gaula (G1). Vassdragets
frihetsgrader til å flytte seg rundt på sletta, grave der den kan og legge igjen sedimenter der
den må, blir følgelig enda mindre enn tidligere. Eksisterende flomforbygninger og tidligere
uttrauing av elvesenga har gjort at elva i flomepisoder har mindre mulighet til å bre seg ut
over elvesletta. Den naturlige flomdempingen er en økosystemtjeneste man i stadig større
grad ønsker seg nå som klimaet later til å medføre stadig mer ekstremvær. For opplevelsen
av vassdraget, og den geologiske arven som ligger i de naturlige elveprosessene, er økt
erosjon- og flomsikring dårlig nytt. På strekningen fra Gyllan og ned til Gaulfossen, er det
planlagt nye og/eller utbedring av eksisterende erosjonssikringer ved Gyllteigen, Vollan og
på strekningen inn mot Gaulfossen. Tilsvarende på begge sider av Gaula ved brukryssingen
ved Røskaft. Disse tiltakene er nærmere beskrevet under tema fisk, se kapittel 4.3.1.5. I
praksis dreier dette seg mer om geostabilitet og forhindring av erosjon enn egentlig
begrensning av elvas fremtidige utforming og muligheter for flom.
Tabell 4-20. Påvirkning av viktige steder for geologisk arv.

ID

Navn

Beskrivelse

Påvirkning

G1

Gaulas elveløp

På denne strekningen vil veien fordre sikringstiltak for
å sikre stabilitet og hindre flom og erosjon. Disse
tiltakene bidrar til å låse elva ytterligere og vurderes å
medføre noe forringelse for de geologiske prosessene i
Gaula.

Noe forringet
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Oppsummert påvirkning på geologisk arv
Enkelte nye sikringstiltak på strekningen for å hindre flom og erosjon vil ytterligere låse elva
og vurderes til å medføre noe forringelse for de geologiske prosessene i Gaula.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «Middels verdi» og påvirkningsgrad «Noe forringet», gir
konsekvens -1.
4.3.1.7 Vannmiljø
I henhold til vannforskriftens §12 skal det gjøres en vurdering av om tiltaket kan medføre at
de berørte vannforekomstene vurderes å bli vesentlig endret eller få permanent redusert
miljøtilstand.
På strekningen vil ny E6 medføre både midlertidige og permanente inngrep i vassdragene og
deres kantsoner. De største inngrepene kommer som følge av omlegging av de tre bekkene
Øyabekken, Gyllbekken og Grinnibekken. I utgangspunktet er dette et brudd med
vannforskriftens §12 (og vannressursloven §11), men i tråd med bestemmelsene i samme
paragraf vil det være mulig å gjennomføre avbøtende og kompenserende tiltak som skal
kunne forhindre at miljøtilstanden og naturverdiene i vassdragene ikke skal bli permanent
forringet. Det er avsatt arealer ved Gyllbekken og Grinnibekken som skal benyttes til
omlegging av bekkene. Det er videre planlagt å gjennomføre en fullstendig reetablering av
bekkeløpene med tilhørende kantvegetasjon etter prinsipper for miljødesign for å sikre
verdien for fisk. For Øyabekken, som i dag er uten verdi for fisk, vil et vandringshinder kunne
fjernes slik at verdien for fisk trolig vil øke.
Som beskrevet i verdibeskrivelsen, er sårbarheten til sidevassdragene i all hovedsak vært
vurdert til å være relativt høy. Det er derfor besluttet at forurenset veivann skal renses i
infiltrasjonsgrøfter før det føres via rør til Gaula. Denne løsningen gjør at vannmiljøet i
sidevassdragene ikke blir påvirket. For selve Gaula er resipientkapasiteten er mye større.
Ute i hovedstrømmen vil veivannet neppe medføre noen påviselige effekter. Det er likevel en
liten bekymring knyttet til at det er krevende å føre vannet helt ut i hovedstrømmen mange
steder. Det er lite ønskelig med permanente rør ut gjennom elveører og sandbanker. I den
videre optimaliseringen av tiltaket bør det unngås at veivannet ender i flomdammer og delvis
tørre elveløp i perioder med liten vannføring. Dette for å unngå at vannmiljøet vil kunne bli
negativt påvirket i kortere eller lengre perioder.
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4.3.2

Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen - Alternativ 1.2A

Alle alternativ er sammenfallende på strekningen fra Gyllan til sør for Hovinkrysset.
4.3.2.1 Vegetasjon og naturtyper
Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen er
oppsummert i Tabell 4-21. Alternativ 1.2A berører totalt ni verdifulle delområder for
vegetasjon og naturtyper på strekningen. Flomsonen mellom Gyllan og Hovin berøres flere
steder (N1). Lengst sør berører alternativet, i likhet med alternativ 1.1, kantvegetasjonen til
sidebekkene Øyabekken og Gyllbekken, hvorav sistnevnte må legges helt om. En ny lokalvei
og en ny erosjonssikring ved bekkenes utløp berører naturtyper i elvas flomsone i form av
flomskog og elveør. En ny erosjonssikring rett sør for Gaulfossen berører ytterligere
flomskog her. Alternativet krever, i likhet med alternativ 1.2B, noe mer areal i flomsonen sør
for Gaulfossen enn alternativ 1.1, da veikrysset ligger lenger vest og nærmere elva, se Figur
4-52.
Alternativet krysser Gammelelva (Hovindammen) og sidevassdraget Gaua med to bruer
(N11). Brua over Gammelelva er lang, slik at direkte inngrep reduseres betraktelig i
driftsfase. Brua over Gaua er kort, slik at vei og fylling medfører betydelige inngrep i flom- og
sumpskogen i sentrale deler av delområdet. Veien fragmenterer flomsletta, og kan gi store
endringer i den lokale flomdynamikken (for eksempel oppstuving og flomskygger), se
ytterligere informasjon i fagrapporten om hydrologi [37]. Endringer i flomdynamikken kan
forringe areal med naturtyper i flomsonen langt utover det som blir direkte berørt av veien.
Brua over Gaua har videre et forhold mellom høyde (ca. 10 m) og bredde (ca. 30 m) som
tilsier sterk negativ effekt av regnskygge og redusert solinnstråling for vegetasjonen under.
Brua over Gammelelva (Hovindammen) er høyere (20 m), men også her må det forventes
noe negative virkninger på vegetasjonen som følge av bruskygge. Tiltaket forutsetter videre
sikringstiltak langs Gaua innenfor delområdet og muligens omfattende sikringstiltak
oppstrøms grunnet ustabile masser som ved et ras kan nå ny vei. Endringer i
naturgrunnlaget (masseutskiftning o.l.) medfører irreversible endringer i bekken,
kantvegetasjonen og tilknyttede naturtyper.
Flomskogsmark er rødlistet som sårbar grunnet store arealtap de siste 50 årene som følge
av vannkraftutbygging, flomforbygning og annen regulering av flomregimet for å hindre
skader [48]. Alle endringer i, oftest i form av begrensninger av, flomregimets omfang og
frekvens utgjør negative påvirkningsfaktorer. I tillegg kommer utbygging av veier og
industriarealer, samt drenering og omgjøring til jordbruksmark, særlig langs de store
vassdragene i lavlandet på Østlandet og i Trøndelag.
Alternativ 1.2A medfører videre inngrep i naturtyper tilknyttet kantsonen til Grinnibekken ved
gården Grinni (N15), tilsvarende som i alternativ 1.1. Denne bekken må legges om, slik at
kantvegetasjonen må reetableres, se Figur 4-53.

Side 110 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

Tabell 4-21. Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen.

ID
N1

Lokalitet
Gyllan-Hovin –
flomsone

N2

Gyllråa – eng

N3

Gyllkleva –
edelløvskog
Fossgrenda –
veikanter

N4

N11

Gauasumpen
med
Gammelelva
(Hovindammen)

N12

Sandbrauta –
enger
Sandbrauta –
skredmarker

N13

N14

Grinni – myr

N15

Grinnibekken

Beskrivelse
Veien berører kantvegetasjon langs sidebekkene
Øyabekken og Gyllbekken (sistnevnte legges om). Ny
erosjonssikring og ny lokalvei berører naturtyper i Gaulas
flomsone ved utløpet til bekkene. Oppgradering av
erosjonssikring berører flomskog ved Vollan. Veifyllingen og
en ny erosjonssikring berører flomskogen sør for
Gaulfossen.
En lokalvei berører kanten av delområdet.
En veiskjæring berører kanten av delområdet.
Noen av veikantene som inngår i delområdet berøres av
henholdsvis veien og erosjonssikringer langs en
sekundærvei (Fossvegen).
Alternativet krysser delområdet med bru over Gammelelva i
sør og over Gaua i nord. Bruene har et forhold mellom
høyde og bredde som tilsier sterk bruskygge over Gaua og
noe bruskygge over Gammelelva (Hovindammen). Vei og
fylling vil medføre betydelige inngrep i flom- og sumpskogen
sentralt i delområdet. I tillegg vil endringer i flomdynamikken
som følge av veikryssingen gi opphav til forringelse av
naturtyper tilknyttet flomsonen.
Delområdet berøres i sin helhet av en veiskjæring.
Delområdet blir berørt i sin helhet av en veiskjæring.
Alternativet berører en av to lokaliteter som inngår i
delområdet.
En mindre del av delområdet berøres av sekundærvei
(Grinnivegen).
Alternativet medfører inngrep i naturtyper i kantsonen til
Grinnibekken ved gården Grinni. Deler av bekken må
legges om og kantvegetasjonen må reetableres.

Påvirkning
Sterkt
forringet

Noe
forringet
Noe
forringet
Forringet

Sterkt
forringet

Sterkt
forringet
Forringet

Noe
forringet
Forringet

Oppsummert påvirkning på vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt ni verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, hvorav de største konsekvensene er knyttet til inngrep og arealtap av
naturtyper i flomsonen mellom Gyllan og Hovin (N1), Gauasumpen med Gammelelva
(Hovindammen) (N11) og Grinnibekken (N15).
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet
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Konsekvens: Sammenstilling av stor – svært stor verdi og påvirkningsgrad forringet – sterkt
forringet, gir alvorlig konsekvens (---).

Figur 4-52 Sammenligning av påvirkning på delområde N1 vest for Hovinkrysset ved hhv. alternativ 1.1 og
1.2A/B.

Figur 4-53 Sammenligning av påvirkning på delområde N14 og N15 ved Grinni ved hhv. alternativ 1.2A og 1.2B.
Alternativ 1.1 gir samme påvirkning som 1.2A. Videre informasjon om alternativ 1.2B følger i kapittel 4.3.3.1.

Side 112 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

Figur 4-1. Påvirkning ved alternativ 1.2A på delområder for naturtyper mellom Hovin og Sandbrauta. Røde sirkler
indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder.
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4.3.2.2 Verneområder
Det vises til vurderinger gjort for alternativ 1.1. Verneområdene vurderes å bli ubetydelig
påvirket på denne strekningen og konsekvensen settes til null - 0.
4.3.2.3 Økologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige økologiske funksjonsområder for vilt og fugl er oppsummert i Tabell
4-22. For vurdering av viltområdene (Ø1 og Ø2) som blir påvirket på denne strekningen, se
alternativ 1.1 i kapittel 4.3.1.3.
Ved Hovinkrysset skiller derimot dette alternativet seg fra 1,1 og krysser rett over Gaulfossen
(Ø3). Brua som planlegges her er en fritt-frambygg bru som ikke trenger pilarer verken i elva
eller kantsonene. Brufundamentene er trukket godt tilbake slik at funksjonsområdene for vilt
og fugl nede i kløfta i liten grad blir påvirket. Det vil likevel kunne være noe støy fra brua, så
området vurderes å bli noe forringet.
Videre vil dette alternativet krysse gjennom Gammelelva (Hovindammen) (Ø4) og
Gauasumpen på bruer og på fylling, se Figur 4-54. Bru er lagt slik at man unngår direkte
utfylling i Hovindammen og flomskogen rundt denne unngås, men i nord vil veifyllingen i
Gauasumpen legge beslag på minimum 5 daa med flomskog som utgjør viktige leveområder
for flere fuglearter.

Figur 4-54 Veilinjen krysser Hovindammen (til venstre) med bru, og med fylling gjennom Gauasumpen og over
Gaua i bru (til høyre).

For dyrelivet knyttes i særlig grad de negative effektene til støy. I dette området vest for
Gaula er i null-alternativet i stor grad forskånet fra trafikk. Som utklippet fra støykart i
uskjermet situasjon viser, se Figur 4-55, vil de sentrale delene av området og Hovindammen
oppleve en gjennomsnittstøy på over 65 dB. Effekten av dette kan for en rekke fuglearter
være at de skyr områdene langs veien og fortrenges fra opprinnelige leveområder.
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Figur 4-55 Ved kryssing av Gauasumpen vil medføre betydelig støy som vil forringe områdets funksjon for en
rekke dyre- og fuglearter. I kartet vises områder med gjennomsnittstøy over 65 dB (rødt) og over 55 dB (gult).

En grundig litteraturstudie fra Sverige [49], anslår at skadevirkninger på fuglelivet oppstår
allerede ved 50 dB hvor det blir antatt en 20% forringelse av habitatkvalitet. Ved 55 dB
vurderes habitatkvalitet å bli redusert med hele 50%. Ved Hovindammen og kjerneområdene
ute i sumpskogen vil støynivåene være over 65 dB. Det er rimelig grunn til å anta at dette vil
medføre en sterk forringelse av hele dette viktige fugleområdet.
I tillegg til redusert forekomst av fugl, kan også støy og forstyrrelser påvirke fuglene som
likevel velger å benytte området. I studier av forstyrrelser har man ofte hatt ensidig fokus på
fluktrespons og sett lite på ulike stressresponser. Ved forstyrrelser og andre skremmende
faktorer, vil fuglene kunne oppleve betydelig stress før de tar til vingene og flykter. Stress kan
påvirke fuglene rent fysiologisk ved at pulsen stiger, mengden stresshormoner i blodet stiger
og energiforbruket øker. I tillegg vil fuglen i en tilstand av stress opptre vesentlig mer
årvåkent og bruke mye tid på å følge med omgivelsene rundt seg. Dette påvirker igjen
næringsopptaket, da tiden fuglene bruker på beiting synker. For at fuglene skal klare å
overleve vinteren i Norge, eller lykkes med å beite seg effektivt opp i forbindelse med rasting
under trekk, er de helt avhengige av å balansere forholdet mellom næringssøk og hvile på en
optimal måte. Dersom en fugl forstyrres slik at den må bruke energi på flukt og
stressreaksjoner, vil dette påvirke fuglens oppbygging av energireserver, og slik sett påvirke
dens kondisjon og overlevelse [45].
Det er ikke unormalt at fugl venner seg til støykilder etter en viss tid, og ofte kan man derfor
observere store flokker av fugl i støyutsatte områder. Funksjonen områdene har for fugl kan
imidlertid endre seg, for eksempel kan et støyutsatt område, til tross for forekomst av fugl, ha
mistet sin funksjon som hekkeområde. En annen effekt er at artssammensetningen endrer
seg. Det er flere fuglearter som har tilpasset seg et liv i støyende menneskelige omgivelser,
også vannfugler som er mengdearter i Gauasumpen. Det er likevel ikke disse artene som
bør være fokus ved vurdering av forstyrrelser, men de langt mer forstyrrelsessensitive artene
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som trenger nettopp store og noenlunde uforstyrrete områder som Gauasumpen for å finne
seg til rette.
Støy også kan virke svært forstyrrende på fuglenes egen kommunikasjon. Fuglene bruker
sang og varselrop både til å hevde territorium og for markedsføre seg i forhold til en
potensiell make samt varsle hverandre om farer. Overdøvelse av fuglenes kommunikasjon er
derfor en ganske alvorlig effekt ved veitrafikk og det er i en rekke undersøkelser vist hvordan
arter vil holde seg borte fra områder med støy dersom den er sterk nok til at sangen deres
overdøves. Hvor sårbare fugler er overfor støy varierer også mellom artene. En omfattende
nederlandsk studie viste at artsmangfoldet av fugler ved vei i åpent landskap avtok når
trafikkstøyen oversteg 50 dBA, mens fugler i skogsområder også var følsomme for så lave
støynivåer som 40 dBA (tilsvarende bakgrunnsstøyen i et kontorbygg) [49]. Andre arter
ynglet med tilsvarende tetthet som i uforstyrrede områder, men gjerne med lavere
hekkesuksess [47].
En mulig effekt knyttes til hvordan veifyllingen påvirker vannhusholdningen i området. Det er
rapportert om svært gode beiter for en rekke fuglearter med blant annet høyt rødlistede
vadefugl og måker som beiter ute i landbruksområdene ved flom og snøsmelting på blant
annet vårtrekket. Fyllingene vil også kunne endre disse forholdene. For vurderinger av
flomforhold vises det til fagrapport hydrologi [37]. I sum vurderes dette svært verdifulle
viltområdet å bli sterkt forringet av den nye motorveien.
Forurenset veivann vil samles opp på hele strekningen gjennom Gauasumpen og vil etter en
viss rensing gjennom filtergrøfter ledes ut til Gaula. Denne løsningen gjør at man unngår
forurensning og skader på ferskvannsorganismer i området.
Ved tunnelportalen vil også dette alternativet medføre mindre inngrep i viltområdet Valdåsen
(Ø6). Dette er beskrevet under alternativ 1.1 i kapittel 4.3.1.3.
Tabell 4-22. Påvirkning av viktige økologiske funksjonsområder for vilt og fugl

ID
Ø1
Ø2

Navn
VollabergetGyllskjæringen
Vollan

Ø3

Gaulfossen

Ø4

Gauasumpen

Ø6

Valdåsen

Beskrivelse
En veiskjæring vil gå ca. 150 meter inn i dette
viltområdet
Tiltaket medfører tap av 25% av den avgrensede
viltlokaliteten. Økt støy på sletta. Ingen endringer i
vannhusholdning.
Det planlegges ikke pilarer i elv eller elvekant, og
brufundamentene er trukket godt tilbake. Noe økt
støy fra trafikk på brua.
Arealbeslag, fragmentering og støy vurderes til å
medføre en sterk forringelse av dette svært viktige
fugleområdet.
Tunnelportalen anlegges helt i kanten av dette
store viltområdet. Inngrepene blir ubetydelige,
men støy vil kunne påvirke noe.

Påvirkning
Noe forringet
Noe forringet

Noe forringet

Sterk forringet

Noe forringet
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Oppsummert påvirkning på verneområder
De alvorlige konsekvensene for det svært viktige fugleområdet i Gauasumpen gjør at dette
alternativet vurderes strengt og påvirkningens settes til sterkt forringet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «Stor verdi» og påvirkningsgrad «Sterkt forringet», gir
konsekvens -3 til -4.
4.3.2.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder er oppsummert i Tabell 4-23.
På denne strekningen vil ikke tiltaket medføre etablering av nye vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer som vandrer i hovedvassdraget i Gaula (LØ1). Brua som er planlagt
over Gaulfossen anlegges uten pilarer i elva og vil følgelig ikke utgjøre noe hinder for
vandrende fisk. Veien vil krysse fire sidebekker mellom Gyllan og Homyrkamtunnelen, men
som det omtales nærmere under fisk, se kapittel 4.3.2.5 vil ingen av disse krysningene
utgjøre noen nytt hinder for fisk.
For vurderinger av trekkende fugl (LØ2) henvises det for generelle betraktninger og
vurderinger for alternativ 1.1, kapittel 4.3.1.4. Brua over Gaulfossen vurderes ikke til å skille
seg vesentlig fra løsningen over Røskaft. I sum vurderes ikke brua å utgjøre noe alvorlig
hinder for trekkende fugl. Av føre-var hensyn settes påvirkningen likevel til noe forringet og
da primært knyttet til korte trekk for fugl som daglig beiter på elva. Påvirkningen på
kantsonene langs Gaula (LØ3) vurderes for dette alternativet å være sammenliknbart med
alternativ 1.1, og alternativet vurderes følgelig å gi noe forringelse.
For hjortevilttrekk (LØ4) er løsningen i dette alternativet frem til Gaulfossen likt alternativ 1.1.
Under brua over Gaulfossen vil fremdeles elvekantene være fremkommelige. De to planlagte
bruene over Hovindammen og Gauasumpen sikrer dyrene god fremkommelighet i dette
området, se Figur 4-56. Fra Røskaft er alternativ 1.2A likt alternativ 1.1. I sum vurderes
tiltaket å medføre noe forringelse av trekkmulighetene for hjortevilt.
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Figur 4-56 De to bruene ved Gauasumpen sikrer dyrene god fremkommelighet i dette området.

Til sist vil dette veialternativet medføre en fragmentering av det særlig viktige kjerneområdet
for artsmangfoldet ved Gauasumpen (LØ5). Størrelsen og sammenhengen mellom ulike
habitater og livsmedium vurderes å være en vesentlig komponent i verdivurderingen av dette
området. Gauasumpen har til tross for oppdyrking av store deler av området, fremdeles en
robusthet knyttet til seg. Fragmenteringen som veien medfører, avhjelpes noe av de to
bruene som bygges. Dette har særlig en funksjon for hjortevilt og større dyr. For andre
mindre mobile organismer vil ikke disse åpningene like lett kunne utnyttes, og barrierer og
fragmentering blir en betydelig påvirkning. Som kjerneområde for naturmangfold vurderes
området å bli forringet.
Tabell 4-23. Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
Ø1

Navn
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

Ø2

Fugletrekk i Gauldalen

Ø3

Blågrønn infrastruktur
langs breddene av
Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

Ø4

Ø5

Gauasumpen

Beskrivelse
Verken brukonstruksjon eller kryssing av
sidevassdrag vurderes til å medføre
vandringshindre for fisk og ferskvannsorganismer
Mulig økt kollisjonsfare for fugler på trekk over
elva ved passering av bru over Gaulfossen
På enkelte partier vil veilinja med
erosjonssikringer medføre brudd på grønn
infrastruktur langs Gaula.
Ny motorvei med sammenhengende viltgjerder vil
utgjøre en total barriere. Etablering av
faunapassasje ved Grinni og fremkommelighet
over taket på Homyrkamtunnelen reduserer
barriereeffektene.
Den nye veien med bruer og fyllinger vil
fragmentere et viktig kjerneområde for
naturmangfold.

Påvirkning
Ubetydelig

Noe forringet
Noe forringet

Noe forringet

Forringet
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Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Denne veiløsningen vurderes ikke til å medføre vandringshindre for anadrom fisk. For
trekkende fugl vil brua over Gaula ved Gaulfossen utgjøre et mulig kollisjonshinder for fugl,
men sannsynligheten for at dette medfører vidtrekkende konsekvenser er liten. Tiltaket vil
medføre enkelte nye brudd i grøntstrukturen langs Gaulas bredder, men de fleste stedene vil
berørte områder kunne reetableres. Ny motorvei med sammenhengende viltgjerder
begrenser dyrenes passasjemulighet til faunapassasjene i Gauasumpen, samt de allerede
omtalte løsningene for alternativ 1.1.ved Grinnibekken og over hele Homyrkamtunnelen. Nytt
for alternativ 1.2A er inngrepene i Gauasumpen som vil forringe et kjerneområde for
naturmangfold i Gauldalen. I sum vurderes tiltaket å medføre forringelse av
landskapsøkologiske strukturer og funksjonsområder.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «Stor verdi» og påvirkningsgrad «Noe forringet», gir
konsekvens -2.
4.3.2.5 Fisk
Elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.2A er oppsummert i Tabell 4-24. For strekningen sør for Gaulfossen vil
påvirkningene være de samme som beskrevet for alternativ 1.1, se kapittel 4.3.1.5.
Alternativ 1.2A krysser Gaula ved Gaulfossen. Den nye brua vil ikke medføre inngrep i
verken elva eller dens kantsone. Kryssingen vil heller ikke påvirke funksjonsområder for fisk.
I en optimalisering av veilinja må belysning vurderes slik at elveløpet ikke skal lyses opp
unødvendig. Dette kan ha innvirkning på adferden til fisk som vandrer gjennom fossen.
Sidevassdraget Gaua krysses i en bru som sikrer sjøørreten mulighet for oppvandring, men
utfordringene knyttet til erosjonssikring vil trolig ha betydelige konsekvenser for elva i
området. På grunn av ustabile masser er det skissert et mulig behov for å erosjonssikre en
strekning på totalt 300 meter opp- og nedstrøms brua. Det er sannsynlig at dette arbeidet vil
påvirke Gaua betydelig. Det bør vurderes om det er teknisk mulig å gjennomføre sikring på
en miljømessig måte med tilbaketrukket erosjonssikring slik at ikke elvekanten låses og
naturlig elvedynamikk i stor grad opphører.
I tillegg er det avdekket et større kvikkleireområde vest for Gaua. Veialternativet med
kryssing av Gaua kan derfor utløse behov for å erosjonssikre Gaua ved flere lokaliteter
(spesielt i yttersvinger) videre oppstrøms på en strekning av om lag 1,5-2 kilometer
oppstrøms krysningspunktet.

Side 119 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

Alternativ 1.2A følger samme trasé som alternativ 1.1 nord for Sandbrauta, og omfang av
kryssing og omlegging av Grinnibekken vil derfor være tilsvarende som beskrevet for
alternativ 1.1, se kapittel 4.3.1.5.
Ved Sandbrauta vil det være behov for erosjonssikring i den bratte sidekanten ned mot
Gaula, og omfanget av dette vil være omtrent tilsvarende for alternativ 1.1 (se polygon på
vestre side av elva i Figur 4-7). Det forventes liten påvirkning av dette tiltaket i Gaula i
driftsfasen, siden masseutskiftingen vil foregå på tørt land.
Omlegging av Gyllbekken og Grinnibekken, brukryssing av Gaua med tilhørende behov for
erosjonssikring med noe usikkert omfang, samt erosjonssikringstiltak i forbindelse med
nærføring ved Sandbrauta, vurderes som de største påvirkningsfaktorene på delstrekningen.
I tillegg berører tiltaket elvekanten ved to lokaliteter oppstrøms Gaulfossen, men med relativt
beskjedent omfang i tiltakets driftsfase. Graden av påvirkning vil kunne avhenge til dels stort
avhengig av utforming av nye bekkestrekninger. Samlet vurderes påvirkningen å medføre
forringet til sterkt forringet tilstand, men det ligger likevel i vurderingen at bekkeomleggingene
ikke utformes som en plastret, rett kanal med ingen eller svært begrenset verdi for fisk.
Tabell 4-24. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.2A.

ID

Lokalitet

Beskrivelse

Påvirkning

F3

Gyllbekken

Bekkeomlegging som omfatter tilnærmet alt
produktivt/høyproduktivt bekkeareal

F1.1
F1.2

Gaula ved Gyllan
Gaula ved Vollan

F5

Gaua

F1.3

Gaula ved
Sandbrauta
Grinnibekken

Erosjonssikring Gaula i djupål/høl, delvis i elv
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring, med
fyllingsfot i elv
Erosjonssikringer på begge sider i ca. 300 meter av
elva ifm brukryssing, i et meget vitalt elveavsnitt.
Sannsynlig behov for omfattende sikringstiltak i en
lang strekning videre oppstrøms pga ustabile
kvikkleiremasser i influensområdet
Erosjonssikring i elvekant

*Noe forringet
– sterkt
forringet
Noe forringet
Noe forringet

F6

Bekkeomlegging som omfatter inngrep i øvre
halvdel av sjøørretførende strekning. Lengde på
produktiv, anadrom strekning vil trolig reduseres
noe etter omlegging uavhengig av metodikk.

Forringet –
sterkt
forringet**

Noe forringet
*Forringetsterkt forringet

*Avhenger av utforming av bekkeomlegging. ** Noe avhengig av behov og omfang av erosjonssikringstiltak

Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «svært stor verdi» og påvirkningsgrad «forringet-sterkt
forringet», gir konsekvens -3/-4.
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4.3.2.6 Geologisk arv
Påvirkning av viktige steder for geologisk arv er oppsummert i
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Tabell 4-25. Etableringen av den nye motorveien vil medføre ytterligere behov for
erosjonssikring av elvekantene langs Gaula (G1). Dette alternativet vil kreve flere
forbygninger og erosjonssikringer. På strekningen fra Gyllan og ned til Gaulfossen er det
planlagt erosjonssikringer ved Gyllteigen, Vollan og på strekningen inn mot Gaulfossen.
Videre vil det være nødvendig med betydelige erosjonssikringstiltak langt oppover i
Gauavassdraget og nye stabiliseringstiltak langs hele Sandbrauta.
Alternativ 1.2A krysser Gaulfossen (G2) på bru. Brua som planlegges her er en fritt-frembygg
bru som ikke trenger pilarer verken i elva eller kantsonene. Brufundamentene er trukket godt
tilbake, men særlig på østsiden av elva vil veien komme i en dyp skjæring inn i kløfta. Brua
vil være visuelt forstyrrende, men vil trolig i liten grad påvirke den pedagogiske verdien av
strykpartiet og jettegrytene.
Ved Sandbrauta (G3) vil veien og nødvendige skjæringer og stabiliseringstiltak medføre
betydelige inngrep i terrasselandskapet, men det er sterkt formildende at den delen av
området som blir berørt allerede er påvirket av masseuttak, ras og utfyllinger, se Figur 4-57.
Tiltaket medfører altså ingen utflating eller endring av de partiene hvor terrassene er
tydelige. Som et avbøtende tiltak er det viktig hvordan man avslutter inngrepene oppover
lisiden slik at det går et mest mulig tydelig skille mellom naturlige kvartærgeologiske
terrasser og maskinell og konstruert landskapsforming knyttet til veibyggingen. I sum
vurderes denne lokaliteten å bli noe forringet.

Figur 4-57 Illustrasjonen viser de tydelige terrassene og hvordan terrenget vil endres av planlagte sikringstiltak for
ny motorvei.
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Tabell 4-25. Påvirkning av viktige steder for geologisk arv.

ID
G1

Navn
Gaulas elveløp

G2

Gaulfossen

G3

Nordtømmeterrassene

Beskrivelse
På denne strekningen vil veien kreve flere
sikringstiltak for å hindre stabilitet, flom og
erosjon. Disse tiltakene låser elva ytterligere og
vurderes å medføre noe forringelse for de
geologiske prosessene i Gaula.
Anleggelse av bru rett over Gaulfossen vil påvirke
opplevelsen av området, men trolig i mindre grad
påvirke de pedagogiske verdiene knyttet til
elvekløften og jettegrytene.
Veien og nødvendige sikringsarbeid medfører
store inngrep i området, men kommer ikke i
konflikt med de mest tydelige terrassene.

Påvirkning
Noe forringet

Forringet

Forringet

Oppsummert påvirkning på geologisk arv
Dette veialternativet vil i tillegg til sikringstiltakene i Gaula medføre konsekvenser for både
Gaulfossen og Hovinterrassene.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «middels verdi» og påvirkningsgrad «forringet», gir
konsekvens -2.
4.3.2.7 Vannmiljø
For strekningen sør for Gaulfossen vil påvirkningene være de samme som beskrevet for
alternativ 1.1, se kapittel 4.3.1.7.
I tillegg kommer kryssingen av Gaua og flommarksmiljøene rundt denne. Elva vil krysses
med tap av kantvegetasjon. Den største utfordringen her vil være et varslet behov for
omfattende erosjonssikring av flere hundre meter av dette vassdraget. Dette vil være en
betydelig påvirkning av både elva og kantvegetasjonen rundt denne. Det vil kreve
omfattende arbeider med istandsetting for at ikke dette skal medføre permanent forringelse
av vassdraget og tilhørende kantvegetasjon og brudd med bestemmelsene i
vannressursloven §11 og vannforskriften §12.
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4.3.3

Strekning 1 Gyllan–Homyrkamtunnelen - Alternativ 1.2B

Alle alternativ er sammenfallende på strekningen fra Gyllan til sør for Hovinkrysset. Alternativ
1.2B er dessuten sammenfallende med alternativ 1.2A på strekningen fra Hovin til
Sandbrauta.
4.3.3.1 Vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt ni verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, se oppsummert i Tabell 4-26. For videre informasjon om delstrekningen
mellom Gyllan og Sandbrauta vises til kapittel 4.3.1.1
Alternativ 1.2B har, til forskjell fra de alternativ 1.1 og alternativ 1.2A, i større grad nærføring
med Gaulas kantsone mellom Sandbrauta og Evjeøyan. Nærføringen gir imidlertid ikke
direkte tap av verdifulle naturtyper i flomsonen her.
Alternativ 1.2B legger videre beslag på en betydelig større del (om lag 1/3) av myra ved
Grinni. Nedbørsmyr er rødlistet som nær truet grunnet store arealtap de siste 50 årene som
følge av grøfting og oppdyrking i tillegg til torvtekt [50].
Tabell 4-26. Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen.

ID
N1

Lokalitet
Gyllan-Hovin –
flomsone

N2

Gyllråa – eng

N3

Gyllkleva –
edelløvskog
Fossgrenda –
veikanter

N4

N11

Gauasumpen
med
Gammelelva
(Hovindammen)

N12

Sandbrauta –
enger

Beskrivelse
Veien berører kantvegetasjon langs sidebekkene
Øyabekken og Gyllbekken (sistnevnte legges om). Ny
erosjonssikring og ny lokalvei berører naturtyper i Gaulas
flomsone ved utløpet til bekkene. Oppgradering av
erosjonssikring berører flomskog ved Vollan. Veifyllingen og
en ny erosjonssikring berører flomskogen sør for
Gaulfossen.
En lokalvei berører kanten av delområdet.
En veiskjæring berører kanten av delområdet.
Noen av veikantene som inngår i delområdet berøres av
henholdsvis veien og erosjonssikringer langs en
sekundærvei (Fossvegen).
Alternativet krysser delområdet med bru over Gammelelva i
sør og over Gaua i nord. Bruene har et forhold mellom
høyde og bredde som tilsier sterk tilskygging over Gaua og
noe tilskygging over Gammelelva (Hovindammen). Vei og
fylling vil medføre betydelige inngrep i flom- og sumpskogen
sentralt i delområdet. I tillegg vil endringer i flomdynamikken
som følge av veikryssingen gi opphav til forringelse av
naturtyper tilknyttet flomsonen.
Delområdet berøres i sin helhet av en veiskjæring.

Påvirkning
Sterkt
forringet

Noe
forringet
Noe
forringet
Forringet

Sterkt
forringet

Sterkt
forringet
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N13

Sandbrauta –
skredmarker

N14
N15

Grinni – myr
Grinnibekken

N16

Evjeøyan –
kant- og
flomsone

Delområdet blir berørt i sin helhet av en veiskjæring.
Alternativet berører en av to lokaliteter som inngår i
delområdet.
Veien legger beslag på om lag 1/3 av myra.
Alternativet krysser sidebekken med bru ved bekkens utløp
til Gaula. Ny lokalvei under brua medfører noe inngrep i
naturtyper i bekkens kantsone.
Alternativet nærføres med elvekanten i større grad enn
øvrige alternativer mellom Sandbrauta og Evjeøyan. En
liten åpen flomfastmark (elveør) lengst sør blir direkte berørt
av ny erosjonssikring.

Forringet

Forringet
Forringet

Noe
forringet

Oppsummert påvirkning på vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt ni verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, hvorav de største konsekvensene er knyttet til inngrep og arealtap av
naturtyper i flomsonen mellom Gyllan og Hovin (N1) og i Gauasumpen (N11) samt tap av
myr ved Grinni (N14).
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av stor – svært stor verdi og påvirkningsgrad forringet – sterkt
forringet, gir alvorlig konsekvens -3.
4.3.3.2 Verneområder
Det vises til vurderinger gjort for alternativ 1.1, se kapittel 4.3.1.2. Verneområdene vurderes
til å bli ubetydelig påvirket på denne strekningen og konsekvensen settes til null - 0.
4.3.3.3 Økologiske funksjonsområder
Alternativ 1.2B vil følge samme trase som alternativ 1.1 på strekningen fra Gyllan og frem til
Gaulfossen, se kapittel 4.3.1.3. Videre er alternativet sammenfallende med alternativ 1.2A fra
Hovin til Sandbrauta, se kapittel 4.3.2.3.
Alternativet avviker på strekningen fra Sandbrauta til Homyrkamtunnelen, men det er ingen
omtalte viltområder på denne strekningen. Alternativet vurderes følgelig likt som alternativ
1.2A og konsekvensen settes til -3 til -4.
4.3.3.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder er oppsummert i Tabell 4-27.
Alternativ 1.2B vurderes likt som alternativ 1.2A, se kapittel 4.3.2.4, med unntak av
strekningen forbi Grinni fra Sandbrauta til Homyrkamtunnelen, hvor dette alternativet er lagt
helt ut mot Gaula. Dette gir seg to utslag:
1. Inngrepene i kantsonene langs Gaula vil her bli større, og påvirkningen av den
blågrønne infrastrukturen langs Gaulas bredd (Ø3) blir hardere påvirket.
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2. For hjortevilttrekk (Ø4) vil det å flytte veien helt ut til bredden av Gaula gi hjorteviltet
enklere tilgang til beiteressursen ute i kulturlandskapet ved Grinni. Til gjengjeld blir
kantsonen langs vassdraget i praksis ikke lenger tilgjengelig. Ny vei ute ved Gaula vil
også gjøre situasjonen svært vanskelig for dyr som bestemmer seg for å krysse over
elva fra østsiden. Disse blir sittende fast mellom elva og viltgjerdene langs
europaveien. Dette er en krevende situasjon for dyrene. I sum vurderes alternativet å
være noe dårligere enn alternativ 1.2A.
Tabell 4-27 Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
Ø1

Navn
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

Ø2

Fugletrekk i Gauldalen

Ø3

Blågrønn infrastruktur
langs breddene av
Gaula

Ø4

Hjortevilttrekk i
Gauldalen

Ø5

Gauasumpen

Beskrivelse
Verken brukonstruksjon eller kryssing av
sidevassdrag vurderes til å medføre
vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer.
Mulig økt kollisjonsfare for fugler på trekk over
elva ved passering av bru over Gaulfossen
I denne løsningen vil veien legges nærmere
Gaula forbi Grinni. Dette medfører økt
fragmentering av den blågrønne infrastrukturen
langs elva.
Med veien helt nede i kantsonen vil dyr som
kommer kryssende over Gaula fra øst bli sittende
fast mellom elva og viltgjerdene langs
motorveien.
Den nye veien med bruer og fyllinger vil
fragmentere et viktig kjerneområde for
naturmangfold.

Påvirkning
Ubetydelig

Noe forringet
Noe forringet

Forringet

Forringet

Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Dette alternativet vurderes likt som 1.2A, med unntak av at løsningen med å legge veien helt
ut mot Gaula gir større inngrep i kantsonen langs Gaula. Løsningen gir viltet adkomst til
elvesletta ved Grinni, men har en klar ulempe for dyr som kommer kryssende over elva i
dette området.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «stor verdi», og påvirkningsgrad «noe forringet», gir
konsekvens -2.
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4.3.3.5 Fisk
Elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.2B er oppsummert i Tabell 4-28. Alternativet er tilnærmet likt som alternativ
1.1 sør for Gaulfossen. Vurderinger av påvirkninger er følgelig tilsvarende som beskrevet for
alternativ 1.1, se kapittel 4.3.1.5
Videre følger alternativet samme trasé som alternativ 1.2A over Gaulfossen, og videre med
bru over Gaua mot Sandbrauta. Vurderingene knyttet til påvirkning på Gaua er følgelig
identisk som beskrevet for alternativ 1.2A, se kapittel 4.3.2.5.
Alternativ 1.2B skiller seg fra alternativ 1.2A nord for Sandbrauta. Ved Sandbrauta vil det
være behov for en noe lengre erosjonssikring langs vestsiden av Gaula grunnet at veien går
nærmere elva. Som for de øvrige alternativene er det imidlertid behov for masseutskifting ute
i elveløpet, og det forventes derfor liten påvirkning i driftsfasen.
For fisk vil endring i påvirkning i første rekke dreie seg om kryssing av Grinnibekken, som vil
kunne utføres langt mer skånsomt uten behov for bekkeomlegging, se Figur 4-58 Alternativ
1.2B krysser Grinnibekken med bru i bekkens nedre del. Det vil være behov for sikringstiltak i
bekken ved krysningspunktet. Bekken vil krysses med bru relativt nært utløpet til Gaula, og
med unntak av sikringstiltak helt lokalt ved krysningspunktet vurderes ikke bekken å bli
berørt. Som for øvrige brukrysninger må belysning vurderes i optimaliseringsarbeidet og
tilpasses ferskvannsbiologiske hensyn.

Figur 4-58 Alternativ 1.2B krysser Grinnibekken med bru i bekkens nedre del. Det vil være behov for sikringstiltak
i bekken ved krysningspunktet.
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Tabell 4-28. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 1.2B.

ID
F3

Lokalitet
Gyllbekken

Beskrivelse
Bekkeomlegging som omfatter tilnærmet alt
produktivt/høyproduktivt bekkeareal

F1.1
F1.2

Gaula ved Gyllan
Gaula ved Vollan

F5

Gaua

Erosjonssikring Gaula i djupål/høl, delvis i elv
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring, med
fyllingsfot i elv
Erosjonssikringer på begge sider i ca. 300 meter av
elva ifm brukryssing, i et meget vitalt elveavsnitt.

F1.3
F6

Gaula ved
Sandbrauta
Grinnibekken

Sannsynlig behov for omfattende sikringstiltak i en
lang strekning videre oppstrøms pga ustabile
kvikkleiremasser i influensområdet
Erosjonssikring i elvekant
Brukryssing i bekkens nedre del, behov for
sikringstiltak i bekken ved krysningspunktet

Påvirkning
*Noe forringet
– svært
forringet
Noe forringet
Noe forringet
Forringet –
sterkt
forringet**

Noe forringet
Noe forringet

*Avhenger av utforming av bekkeomlegging. ** Noe avhengig av behov og omfang av erosjonssikringstiltak

Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «svært stor verdi» og påvirkningsgrad «forringet», gir
konsekvens -3/-4.
4.3.3.6 Geologisk arv
Påvirkning av viktige steder for geologisk arv er oppsummert i Tabell 4-29. Sikringstiltakene i
Gaula (G1), og påvirkning av Gaulfossen (G2) vil bli likt som i alternativ 1.2A. Det vises til
beskrivelser av påvirkning i 4.3.2.6.
Løsningen forbi Sandbrauta (G3) vil som i alternativ 1.2A medføre betydelige inngrep i
terrasselandskapet. Skjæringen går noe kortere opp i skråningen enn 1.2A. Det er
formildende at den delen av området som blir berørt allerede er påvirket av masseuttak, ras
og utfyllinger. I sum vurderes denne lokaliteten å bli forringet.
Tabell 4-29. Påvirkning av viktige steder for geologisk arv.

ID
G1

Navn
Gaulas elveløp

Beskrivelse
På denne strekningen vil veien kreve flere
sikringstiltak for å hindre stabilitet, flom og
erosjon. Disse tiltakene låser elva ytterligere og
vurderes å medføre noe forringelse for de
geologiske prosessene i Gaula.

Påvirkning
Noe forringet
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G2

Gaulfossen

G3

Nordtømmeterrassene

Anleggelse av bru rett over fossen vil påvirke
opplevelsen av fossen, men trolig i mindre grad
påvirke de pedagogiske verdiene knyttet til
fossen og gjettegrytene.
Veien og nødvendige sikringsarbeid medfører
store inngrep i området, men kommer ikke i
konflikt med de mest tydelige terrassene.

Forringet

Forringet

Oppsummert påvirkning på geologisk arv
Dette veialternativet vil medføre konsekvenser for begge de to geologiske elementene som
finnes i dette området. Påvirkningen vurderes å være relativt begrenset og påvirkning settes
for begge til noe forringet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «middels verdi» og påvirkningsgrad «forringet», gir
konsekvens -2.
4.3.3.7 Vannmiljø
For strekningen sør for Gaulfossen vil påvirkningene være de samme som beskrevet for
alternativ 1.2A, se kapittel 4.3.2.7, men man unngår omlegging av Grinnibekken.

Side 129 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

4.3.4

Strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål - Alternativ 2.1

4.3.4.1 Vegetasjon og naturtyper
Alternativ 2.1 berører totalt ni verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, se Tabell 4-30.
Homyrkamtunnelen kan medføre uttørkingseffekter på overliggende naturtyper dersom den
ikke tettes tilstrekkelig (N18-20). Det er påvist en rekke fuktsig og kildefremspring over
Homyrkamtunnelen, og eventuell drenering til tunnelen vil forringe disse kvalitetene, se Figur
4-59.
Nord for tunnelen krysser alternativet sidebekkene Loa og Lera med bru, men medfører
likevel tap av noe kantvegetasjon (N23-25). Ytterligere tap av kantvegetasjon og øvrige
inngrep i naturtyper følger av nye lokalveier i tilknytning til begge bekkekryssingene, se Figur
4-60.
Veien nærføres videre med Kåsa-dammen, men uten større arealinngrep i flomskogen her.
Veien får større konsekvenser for naturtypene på vestsiden ved behov for sikringstiltak og
anleggsområde med massehåndtering (N26), se nederst i Figur 4-61. Her finnes bratte
leirskråninger med gammel høgstaudegråorskog samt sumpskog med stort innslag av
rødlistearten mandelpil. Gammel høgstaudegråorskog og rik gråorsumpskog utgjør
naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Det er dokumentert at naturtypene utgjør
livsmiljø for henholdsvis 20 og 27 truede og nær truede arter av sopper, laver, karplanter og
moser [51].
Alternativ 2.1 medfører betydelige inngrep i flomskog og elveører sør for og under
Kåsabruene (N29) og ved krysset sør for Kvålsbrua (N35), se øverst i Figur 4-61. Elveører
inngår i naturtypen åpen flomfastmark som er rødlistet som nær truet som følge av arealtap
og forringelse [52]. Negative påvirkningsfaktorer som vassdragsregulering, nedbygging i
forbindelse med vei- og industri, omfattende elvegrusuttak i tillegg til elveforbygninger bidrar
til å endre den naturlige flomdynamikken, eller til å hindre flom i tidligere flomutsatte områder.
Forbygninger i forbindelse med veibygging og nydyrking har vært en viktig faktor for tap av
flommark langs store elver i innlandet.
Tabell 4-30. Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen.

ID

Lokalitet

Beskrivelse

Påvirkning

N18
og
N20

Homyrkamtunnelen –
gammel barskog,
gråor- og ospeskog
Homyrkamtunnelen –
edelløvskog
Homyrkamtunnelen –
myr, kilde og
sumpskog

Tunnelen kan medføre uttørkingseffekter på
overliggende naturtyper dersom den ikke tettes
tilstrekkelig. Det er påvist friske og kildepåvirkede
skogtyper i området, og eventuell drenering vil
forringe disse kvalitetene.
Det nordre tunnelpåhugget berører en skråning med
kildefremspring. Tunnelen kan medføre
uttørkingseffekter på overliggende naturtyper dersom
den ikke tettes tilstrekkelig. Det er påvist en rekke

Ubetydelignoe
forringet

N19

Noe
forringet
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N23

Losa

N24

Kåsa-dammen

N25

Lera

N26

Kåsa-bakkene

N29

Nerkåsa

fuktsig, kilder, myrer og sumpskoger i området, og
eventuell drenering vil forringe disse kvalitetene.
Veien med fyllinger og grøfter beslaglegger areal
med frisk og rik løvskog i bratte leirskråninger i
området omkring Losa. Brua over sidebekken Loa
har et forhold mellom høyde (10 m) og bredde (20 m)
som tilsier noe negativ effekt på vegetasjonen under
grunnet bruskygge. En planlagt lokalvei under brua
berører ytterligere kantskog langs Loa og flomskog
tilknyttet Loas utløp. Det er også planlagt et
anleggsområde ved Losa som berører noe flomskog.
En ny landbruksatkomst berører kanten av
delområdet da den føres langs en bratt skråning med
frisk og rik gråor- og almeskog. Traktorveien er i
hovedsak lagt utenom flomskogen nedenfor.
En atkomstvei nærføres med delområdet, men
delområdet blir ikke direkte berørt.
Et planlagt anleggsområde med tilhørende
adkomstvei (senere landbruksatkomst) medfører
arealbeslag og irreversibel forringelse av en rik
gråorsumpskog med innslag av grove mandelpiltrær i
bunnen av Kåsa-bakkene. Ny E6 med tilhørende
skjæring beslaglegger ytterligere areal med rik og
frisk gråorskog. De bratte leirskråningene krever
sikringstiltak (for eksempel motfylling i bunnen,
avlastning på toppen o.l.) som vil begrense
naturtypens naturlige dynamikk i form av bl.a.
leirutsklidninger. Oppgraderingen av
erosjonssikringen langs Gaula forventes ikke å
berøre delområdet da delområdet ligger på oversiden
av lokalveien her.
Veien medfører betydelig inngrep i flomskogen.
Flyttingen av landbruksveien samt planlagt rigg- og
deponiområde gir ytterligere arealtap. Veien
fragmenterer flomsletta og kan gi endringer i
flomdynamikken i form av for eksempel oppstuving
og flomskygger. Endringer i flomdynamikken kan gi
forringelse av naturtyper tilknyttet flomsonen utover
de arealene som blir direkte berørt av veien. Brua
over Gaula har et forhold mellom høyde (opptil 20 m)
og bredde (30 m) som kan gi noe negativ
skyggeeffekt på vegetasjonen under (flomskog og
elveør). Enkelte brupilarer medfører inngrep i elveør.
Dette kan gi endret dynamikk og følgelig endringer i
vegetasjonen utover det som blir direkte berørt.

Forringet –
sterkt
forringet

Noe
forringet

Ubetydelig
Sterkt
forringet

Forringet
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N35

Kvålsbrua

Veien berører noe elveør og flomskog i den søndre
kanten av delområdet. Det er imidlertid den vestre
avkjøringsrampen i kryssområdet samt oppgradering
av eksisterende erosjonssikring som gir det største
inngrepet i delområdet.

Forringet

Oppsummert påvirkning på vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt ni verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, hvorav de største konsekvensene er knyttet til inngrep og arealtap av
naturtyper i flom- og kantsonen til Gaula og sidebekken Loa ved kryssingen av Lera (N23), i
de bratte leirskråningene ved Kåsa-bakkene (N26) ved sikring og etablering av deponi, på
flomsletta ved Nerkåsa (N29) ved kryssing av flomskog og etablering av riggområde, og til
slutt i flomsonen ved Kvål (N35) ved etablering av avkjøringsrampe og oppgradering av
erosjonssikring.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av stor – svært stor verdi og påvirkningsgrad forringet – sterkt
forringet, gir betydelig til alvorlig konsekvens (-3).
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Figur 4-59 Homyrkamtunnelen (i alternativ 2.1 og 2.2) kan gi dreneringseffekter på delområder for naturtyper
avhengig av tettegrad. Delområde N19 omfatter våtmarkstyper over tunnelen som er ekstra sårbare for uttørking

Figur 4-60 Påvirkning ved alternativ 2.1 på delområder for naturtyper nord for Homyrkamtunnelen og frem til
Losa. Røde sirkler indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder.
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Figur 4-61 Påvirkning ved alternativ 2.1 på delområder for naturtyper mellom Kåsa og Kvål. Røde sirkler indikerer
konflikt mellom tiltaket og delområder
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4.3.4.2 Verneområder
Dette alternativet vil ikke komme i konflikt med vernede områder. Konsekvensen er følgelig
null (0).
4.3.4.3 Økologiske funksjonsområder
Da dette alternativet følger vestsiden av elva nedover mot Kvål og konfliktene med de mange
viktige viltområdene på østsiden unngås. Til gjengjeld må veien komme seg forbi det viktige
fugleområdet ved Kåsadammen (Ø8). I dette området, som er formet av tidligere
masseuttak, har det etablert seg et utmerket beiteområde for fugl. Veien planlegges i sin
helhet utenfor området, men avstanden fra fyllingsfoten er knappe ti meter. Støy og andre
forstyrrelser fra veitrafikken vil kunne forringe dette området betydelig. Figur 4-62viser at det
meste av Kåsadammen vil ligge i rød støysone med gjennomsnittsstøy på over 65 dB. Dette
vil i de fleste tilfeller medføre at en rekke fuglearter fortrenges fra området. Det anbefales på
at det ved en optimalisering av veilinjen innarbeides støyskjermer på strekningen forbi
dammen, og at disse bygges så høye at de også skjermer visuell påvirkning og lys fra
passerende biler.

Figur 4-62 Veien forbi Kåsadammen (blå firkant) vil medføre betydelig støy som vil forringe områdets funksjon for
fuglelivet. I kartet vises områder med gjennomsnittstøy over 65 dB (rødt) og over 55 dB (gult) i uskjermet
situasjon.

Det er planlagt oppsamling av veivann på strekningen forbi Kåsadammen og dette vannet vil
etter infiltrasjonsgrøfter ledes ut i Gaula slik at ikke dette sårbare området vil bli påvirket.
Dette vurderes som en god løsning.
Tabell 4-31. Påvirkning av viktige økologiske funksjonsområder for vilt og fugl.

ID

Navn

Beskrivelse

Påvirkning

Ø8

Kåsadammen

Det planlegges ikke direkte inngrep i lokaliteten, men støy
og forstyrrelser fra veitrafikken vil uten skjerming medføre
en alvorlig forringelse av lokaliteten.

Forringet
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Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
På denne strekningen knyttes de største konfliktene til kryssingen tett på Kåsadammen. Støy
og forstyrrelser vurderes til å medføre en forringelse av dette viktige fugleområdet. Det er et
stort potensial for avbøtende tiltak ved støydemping forbi Kåsadammen.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «stor verdi» og påvirkningsgrad «forringet», gir konsekvens
(-2/-3).
4.3.4.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
På denne strekningen vil tiltaket trolig ikke medføre nye vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer som vandrer i hovedvassdraget i Gaula (LØ6). Brua som er planlagt
over Gaula ved Kvål, vil ha flere søyler i elva, men hver av disse er så små sett i forhold til
elvetverrsnittet at de neppe utgjør noen barriere. Veien vil krysse de to sjøørretførende
sidevassdragene Loa og Lera, men som det omtales nærmere under fisk, se kapittel 4.3.4.5,
vil ingen av disse krysningene utgjøre noen nytt hinder for vandrende fisk.
Vassdragene er vanligvis viktige ledelinjer for trekkende fugl (LØ7). Bruer som bygges over
elver vil derfor kunne utgjøre barrierer og kollisjonshindre for fugl. En nærmere beskrivelse
av dette er gitt i kapittel 4.3.1.4. Brua over Gaula ved Kvål anlegges i en del av Gaula hvor
det er relativt store verdier knyttet til fugl. Det er derfor sannsynlig at noe mer fugl vil kunne
krysse denne brua enn bruene lenger opp i vassdraget. Likevel er det neppe grunnlag for å
forvente at denne brua heller skal utgjøre noe alvorlig hinder for trekkende fugl. Av føre-var
hensyn settes påvirkningen likevel til noe forringet og da primært knyttet til korte beitetrekk
for fugl som daglig beiter på elva.
Kantsonene langs Gaula (LØ8) blir i relativt liten grad brutt opp av dette alternativet. Det er
kun et fåtalls steder hvor veien medfører inngrep i kantsonen. Brua over Gaula mot Kvål er
planlagt med tilbaketrukne brufundamenter slik at konnektivitet i kantsonen opprettholdes.
Det er fra tidligere beskrevet to regionalt viktige elgtrekk (LØ9) som kommer ned fra åsene
mot Loa. Den nye motorveien er her lagt langt ut mot Gaula, så store deler av sletta ligger på
innsiden av ny vei. Hvis dyrene planlegger å krysse over Gaula her, er de nødt til å krysse
under en av de to bruene som anlegges her over elvene Loa og Lera. Hver av disse bruene
er over 30 meter lange og med god frihøyde. Da disse undergangene også skal ha plass til
selve vassdragene og landbruksveier, er det ikke mer plass enn hva som behøves. Særlig
undergangen ved Loa er noe rotete med bebyggelse tett ved og mye vei på alle kanter. Det
hefter følgelig noe usikkerhet ved hvor god særlig denne vil kunne bli. Videre vil brua over
Gaula mot Kvål ha tilbaketrukket brukar på begge sider slik at trekkende vilt har grei
fremkommelighet mellom brufundament og elvekant på begge sider.
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Tabell 4-32. Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
LØ6

Navn
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

LØ7

Fugletrekk i Gauldalen

LØ8

Blågrønn infrastruktur
langs breddene av
Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

LØ9

Beskrivelse
Verken brukonstruksjon eller kryssing av
sidevassdrag vurderes til å medføre
vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer.
Mulig økt kollisjonsfare for fugler på trekk over
elva ved passering av bru ved Ler.
På enkelte partier vil veilinja med
erosjonssikringer medføre brudd på grønn
infrastruktur langs gaula.
Motorveien med eventuelle viltgjerder vil utgjøre
en barriere for regionalt viktige hjortevilttrekk
ned fra åssiden mot Loa. Underganger ved Loa
og Lera avbøter noe av barrierevirkningene.

Påvirkning
Ubetydelig

Noe forringet
Noe forringet

Noe forringet

Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Denne veiløsningen vurderes ikke å medføre vandringshindre for anadrom fisk. For
trekkende fugl vil brua over Gaula ved Kvål utgjøre et mulig kollisjonshinder for fugl, men
sannsynligheten for at dette medfører vidtrekkende konsekvenser er liten. Tiltaket vil
medføre relativt få brudd i kantsonene langs Gaula. Ny motorvei vil utgjøre en barriere for to
kjente vilttrekk som kommer ned ved Loa. To faunapassasjer vil avbøte noe av denne
barriereeffekten. I sum vurderes tiltaket å medføre noe forringelse av landskapsøkologiske
strukturer og funksjonsområder.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av overveiende «stor verdi» og påvirkningsgrad «noe
forringet», gir konsekvens -2.
4.3.4.5 Fisk
Alternativ 2.1 følger vestsiden av Gaula fra Leberg til Kvål, og krysser de anadrome
sidevassdragene Loa og Lera. Loa krysses med bru, men det er behov for å omlegge
bekken over en strekning på om lag 180 meter, se Figur 4-63 Strekningen som må omlegges
har i dag svært gode habitatkvaliteter. Som for de øvrige bekkeomleggingene vil
konsekvensene av omlegging i stor grad avhenge av utformingen til ny bekkestrekning. Av
føre-var-hensyn legges det uansett til grunn at tiltaket vil medføre en forringelse av habitatet i
form av redusert kvalitet som gyte- og oppvekstområde.
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Figur 4-63 Behov for omlegging av Loa i et parti opp- og nedstrøms brukryssing ved realisering av veialternativ
2.1.

Lera krysses med bru oppstrøms dagens vandringshinder og har derfor ingen påvirkning på
anadrom fisk i driftsfasen. Det vil trolig også være behov for noe erosjonssikring i
bekk/bekkekant i forbindelse med kryssingen. Brukryssingen vil isolert sett ikke påvirke
fiskevandring på strekningen. I forbindelse med arbeidet med mulighetsstudie [4] for
identifisering av områder som kan være aktuelt for kompenserende tiltak, er Lera en aktuell
kandidat.
Ved Kåsa går alternativ 2.1 nært elva i et område som er kvikkleireutsatt, og det er behov for
å forsterke en eksisterende erosjonssikring, se Figur 4-64. Deler av sikringen må trolig
etableres i elva, og det kan ikke utelukkes at tiltaket således vil kunne påvirke Gaula lokalt
også i driftsfasen. Et svært viktig gyteområde er registrert i elva ved tiltaksområdet, og et av
de registrerte gytearealene innenfor dette større gytefeltet ligger umiddelbart inntil planlagt
erosjonssikring, se også Figur 4-36.

Figur 4-64 Ved realisering av alternativ 2.1 vil det være behov for å forsterke eksisterende erosjonssikring ved
Kåsa, i et område med høy verdi som gytehabitat for laks.
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Ny firefelts E6-bru er planlagt med to søylepar i Gaula og et søylepar i hver av elvekantene.
Søylene fundamenteres med peler og føres ned til nedgravde betongkasser med størrelse
12*12 meter, som vil etableres to meter under dagens elvebunn. Det vil være behov for noe
erosjonssikring rundt selve betongkassene (under tilbakelagt elvesubstrat), men ikke rundt
søylene. Derfor kan elvesubstrat tilbakeføres over betongkasser og sikringsstein, slik at
bunnarealene rundt søylene tilbakeføres med stedlig bunnsubstrat. Det direkte arealbeslaget
i driftsfasen vil dermed i stor grad begrenses til selve brupilarene, som har en diameter på
1,0 meter. Uten erosjonssikring ville det måtte forventes at hydrauliske effekter av søylene
ville medføre en påvirkning på bunnsubstratet innenfor en radius av 2,4 meter og tilsvarende
erosjonsdybde, se Figur 4-65 (se ytterligere informasjon i fagrapport hydrologi). Omtrent
samme romlige påvirkning vil kunne forventes med bruk av erosjonssikring da det er omtrent
tilsvarende arealer som erosjonssikres for å unngå undergraving.
Vannstandsendringer som følge av brupilarene er modellert til + 0,03-0,1 meter ved 200årsflom [37]. Innenfor mer normale vannføringsintervaller vil endring i vannstand være
mindre. Modellering av vannhastigheter viser at det kan oppstå hastighetsøkninger i
størrelsesintervallet 0,2-1 m/s umiddelbart inntil søylene i ekstremflom, mens endringene vil
være neglisjerbare (< 0,05 m/s) allerede få meter utenfor søylene, se Figur 4-65 [37]. Da
beregnede vannhastigheter viser svært beskjedne endringer selv under 200-årsflom
vurderes de hydrauliske påvirkningene å være svært små eller knapt merkbare
sammenlignet med dagens situasjon, se Figur 4-66 og Figur 4-67.

Figur 4-65. Prinsippskisse som illustrerer hvordan de hydrauliske forholdene rundt søyler påvirker bunnsubstratet.
Anslått diameter av påvirket bunn vil være om lag 2,4 meter (2,4*søylediameter) ned i substratet samt ut fra hver
søyle. Figur hentet fra NVE sin veileder for dimensjonering av erosjonssikringer av stein [51]
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Hastighetsøkning med planlagt E6 og Kåsa bruer

Figur 4-66 Hastighetsøkning med planlagt brukryssing ved Kåsa, basert på 200 års-flom. Figur er hentet fra
fagrapport for hydrauliske beregninger [37].

Dagens situasjon

Med planlagt E6 og Kåsa bruer

Figur 4-67 Vannhastigheter ved Kåsabruene, dagens og situasjon og situasjon etter realisering av tiltaket (basert
på tilfelle ved 200 års-flom). Figur er hentet fra fagrapport for hydrauliske beregninger [37].

Der ny bru krysser Gaula ved Kvål, er det registrert et lite gyteareal omtrent der det
nordligste søyleparet er tenkt plassert, se Figur 4-68og Figur 4-69. I tillegg er større arealer
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ved/under den planlagte brua vurdert som potensielle gyteområder. Det ble imidlertid ikke
registrert gyteaktivitet i dette området høsten 2021, og elvepartiet rundt planlagt brukryssing
er ikke ansett å være noe spesielt viktig gyteområde grunnet elvas karakter (markert djupål
og relativt sakteflytende) [42]. På grunn av byggemetode kan det i praksis gytes tett inntil
pilarene etter at brua er ferdig etablert, forutsatt egna hydrauliske forhold. Imidlertid vil
strømningsmønster og substrat påvirkes helt lokalt, inntil hver av søylene som beskrevet
over.

Figur 4-68 Ny E6-bru ved Kvål planlegges med to søylepar i elva samt søyler ved elvebredden på både sør- og
nordside

Figur 4-69 Ny E6-bru er plassert over et lite, registrert gyteområde på nordlig side av elva. I tillegg er det tidligere
vurdert at en større del av elvetverrsnittet har potensiale som gytearealer, selv om siste års undersøkelser
indikerer at området i liten grad benyttes til gyting. I 2021 ble det ikke registrert gytegroper på strekningen, til tross
for gode observasjonsforhold
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Det gjøres imidlertid oppmerksom på at byggemetode med fylling ut til spuntkasser i
anleggsfasen vil kunne gi endrede hydrauliske forhold ved at elvetverrsnittet strupes igjen.
Dette vil potensielt kunne gi økt erosjon/undergraving ved og noe nedstrøms tiltaksområdet.
Det er trolig at vannføringen gjennom byggefasen vil være styrende for om det må forventes
påvirkning av elveløpet. Selv om tiltaket med fylling i elva er midlertidig kan altså virkningene
som følge av substrattransport/utspylingseffekter bli langvarige, og omtales derfor som
påvirkning i driftsfase. Et eksempel på slik påvirkning er vist i Figur 4-70, der byggefasen til
ny E6 bru over Gudbrandsdalslågen medførte at elveløpet nedstrøms brua ble noe forandret
sammenlignet med førtilstanden.

Figur 4-70 Ved Harpefoss i Gudbrandsdalslågen ble elva avsnørt som følge av fyllinger til brupilarer (byggefase
t.v.), som i sin tur medførte at en grusøy nedstrøms ble delt i to (førtilstand t.h.).

Det legges til grunn lav belysning som i liten eller ingen grad vil lyse opp elvearealer.
Oppsummert vurderes brukryssingen å gi relativt liten påvirkning (i driftsfase) på
funksjonsområder for fisk, mye på grunn av planlagt byggemetode som unngår store
bunnplater og erosjonssikringer over naturlig elvesubstrat, se Tabell 4-33. Det er således
kryssing og omlegging av det viktige sidevassdraget Loa som potensielt gir den største
negative påvirkningen på fiskebestandene i Gaulavassdraget. Imidlertid kan det under
bygging av ny bru over E6 være knyttet risiko til endret substrattransport/graving, spesielt
hvis det inntreffer flomvannsepisoder når fyllingen er etablert.
Tabell 4-33. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 2.1.

ID
F10

Lokalitet
Loa

F1.4

Gaula ved Kåsa

F1.5

Brukryssing Kåsa

Beskrivelse
Brukryssing med behov for omlegging av om lag
180 meter av et bekkesegment med svært gode
habitatkvaliteter.
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring nært
kjent gyteområde for laks.
Brukryssing over Gaula, nært/over registrert
gyteområde.

Påvirkning
*Forringet

Noe forringet
Noe forringet

*Grad av påvirkning vil avhenge av utforming av omlagt bekkestrekning
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «svært høy verdi» og påvirkningsgrad «forringet», gir
konsekvens -3.
4.3.4.6 Geologisk arv
Etableringen av den nye motorveien vil medføre behov for oppdragering av erosjonssikring
av elvekantene langs Gaula (G1) i det trange partiet nord for Kåsadammen samt langs Gaula
forbi Kvål. Begge disse tiltakene gjøres for å stabilisere eksisterende terreng, og vil ikke
endre flomsituasjonene eller elvas utbredelse på elvesletta. Effektene av disse tiltakene vil
derfor i liten grad være synlige og følgelig ikke å ha noen vesentlig påvirkning av Gaula som
geologisk element, se Tabell 4-34.
Tabell 4-34 Påvirkning av viktige steder for geologisk arv.

ID
G1

Navn
Gaula

Beskrivelse
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring ved
Kåsa og Kvål.

Påvirkning
Noe forringet

Oppsummert påvirkning på geologisk arv
Dette veialternativet vil medføre mindre konsekvenser for Gaulas elveløp og effektene
vurderes å være ubetydelige for den pedagogiske verdien av Gaula som elvemiljø.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «middels verdi» og påvirkningsgrad «noe forringet», gir
konsekvens -1.
4.3.4.7 Vannmiljø
I henhold til vannforskriftens §12 skal det gjøres en vurdering av om tiltaket kan medføre at
de berørte vannforekomstene vurderes å bli vesentlig endret eller få permanent redusert
miljøtilstand.
På strekningen fra Homyrkamtunnelen til Kvål vil dette alternativet krysse de to bekkene Loa
og Lera. Loa krysses med bru, men det er behov for å omlegge bekken over en strekning på
om lag 180 meter. Strekningen som må omlegges har i dag svært gode habitatkvaliteter. Det
krever derfor en betydelig innsats på reetablering for å forhindre at tiltaket ikke bryter med
vannforskriftens §12 og vannressurslovens §11. Lera krysses med bru oppstrøms dagens
vandringshinder og har derfor ingen påvirkning på verdiene knyttet til anadrom fisk. Også på
denne nordlige strekningen vil det være utfordringer med å lede forurenset veivann ut i
hovedstrømmen i Gaula. Også her blir det avgjørende å optimalisere utslippspunkt.
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4.3.5

Strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål - Alternativ 2.2

4.3.5.1 Vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt seks verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, se Tabell 4-35.
Det nordre tunnelpåhugget ligger kloss på flere verdifulle naturtyper, og berører disse i noen
grad, se Figur 4-71. Brua over Gaula ved Ler krysser et område med elveør og flomskog på
elvas østre bredde, og medfører noe påvirkning på disse naturtypene. Den lange brua
reduserer imidlertid inngrepet betraktelig sammenlignet med en veifylling på samme
strekning.
Videre nordover parallellføres alternativ 2.2 med jernbanen, i god avstand fra elva og øvrige
naturverdier. Alternativet krysser flomskog, sumpskog og elveører tilknyttet Gammelelva
naturreservat med bru to steder, se Figur 4-72.Det er her alternativet medfører de største
konsekvensene, gjennom blant annet forurensning som følge av avrenning av veivann,
vekstbegrensning grunnet bruskygge samt mulig stabilisering av løsmasser omkring
brupilarer i naturlig dynamiske naturtyper og påfølgende gjengroing.
Tabell 4-35. Påvirkning på verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på strekningen.

ID
N18
&
N20

Lokalitet
Homyrkamtunnelen
– gammel barskog,
gråor- og ospeskog
Homyrkamtunnelen
– edelløvskog

N19

Homyrkamtunnelen
– myr, kilde og
sumpskog

N22

Nedre Leberg,
Korea og Losakleiva

Beskrivelse
Det nordre tunnelpåhugget ved Kjelåsen gir litt inngrep i
naturtyper med edelløvskog, gammel barskog og
gråorskog, og ligger svært nær en rekke forekomster av
rødlistearter, deriblant forekomster av den sterkt truede
arten hjelmragg. Tunnelen kan videre medføre
uttørkingseffekter på overliggende naturtyper dersom
den ikke tettes tilstrekkelig. Det er påvist friske og
kildepåvirkede skogtyper i området, og eventuell
drenering vil forringe disse kvalitetene.
Tunnelen kan medføre uttørkingseffekter på
overliggende naturtyper dersom den ikke tettes
tilstrekkelig. Det er påvist en rekke fuktsig, kilder, myrer
og sumpskoger i området, og eventuell drenering vil
forringe disse kvalitetene.
Alternativet krysser sentrale deler av delområdet med
en lang bru. Bru reduserer det direkte arealtapet
betraktelig sammenlignet med en veifylling på
tilsvarende strekning. Brua er imidlertid nokså lav (opptil
10 m) i forhold til bredden (2 ganger 15 m), og kan
følgelig ha noe skyggeeffekt på vegetasjonen under. I
tillegg kommer avrenningsvann fra veien som
inneholder salt og øvrige forurensende stoffer som kan
skade vegetasjonen. Erosjonssikring og enkelte
brupilarer medfører inngrep i elveør. Dette kan gi endret

Påvirkning
Noe
forringet

Noe
forringet

Forringet
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N31

Gammelelva

N35

Kvålsbrua

dynamikk og følgelig endringer i vegetasjonen. Veien
medfører også noe direkte arealbeslag av flomskog i
nordre del.
Alternativet krysser kroksjøen med bru på to steder,
sentralt i området. Bru reduserer det direkte arealtapet
betraktelig sammenlignet med en veifylling på
tilsvarende strekning. Den søndre brua er imidlertid
svært lav (5 m) og bred (30 m), og kan medføre sterk
vekstbegrensning på vegetasjonen under som følge av
tilskygging. Den søndre brua står på ett par pilarer som
medfører direkte inngrep i sumpskogen. I tillegg
kommer avrenningsvann fra veien som inneholder salt
og øvrige forurensende stoffer som kan skade
vegetasjonen. Den nordre brua er også nokså lav (10
m) og bred (30 m), og kan gi tilskyggingseffekter på
vegetasjonen tilknyttet elveøra og flomskogen under.
Flere par brupilarer medfører direkte inngrep i elveøra.
Disse kan gi endring i dynamikken og følgelig endring i
vegetasjonen, for eksempel gjennom stabilisering av
løsmasser og gjengroing av øra.
Alternativet nærføres med delområdet, men medfører
ikke direkte inngrep og tap av naturtyper.

Sterkt
forringet

UbetydeligNoe
forringet

Oppsummert påvirkning på vegetasjon og naturtyper
Alternativet berører totalt seks verdifulle delområder for vegetasjon og naturtyper på
delstrekningen, hvorav de største konsekvensene er knyttet til inngrep og arealtap av
naturtyper tilknyttet Gammelelva som følge av de to brukryssingene over reservatet.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «stor – svært stor verdi og påvirkningsgrad forringet – sterkt
forringet, gir betydelig til alvorlig konsekvens (-3).
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Figur 4-71 Påvirkning på delområder for naturtyper ved det nordre tunnelpåhugget til alternativ 2.2. Røde sirkler
indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder

Figur 4-72 Påvirkning alternativ 2.2 på delområder for naturtyper mellom Gammelelva NR og Kvål. Røde sirkler
indikerer konflikt mellom tiltaket og delområder.
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4.3.5.2 Verneområder
Denne veiløsningen vil krysse rett igjennom Gammelelva naturreservat (V1). Som det er
beskrevet i detalj i den tematiske gjennomgangen av påvirkning av verdiene i reservatet, se
kapittel 4.2.2.2, vil tiltaket gjennom arealbeslag, utskygging, forurensning og støy og andre
forstyrrelser medføre en klar forringelse av verdiene som vernet er opprettet for å beskytte.
Påvirkning av verneområder er oppsummert i Tabell 4-36. Tiltaket er også i direkte strid med
vernebestemmelsene for reservatet. I henhold til metode [1] skal påvirkningen da settes til
«sterkt forringet».
Tabell 4-36 Påvirkning av verneområder.

ID
V3

Navn
Gammelelva
naturreservat

Beskrivelse
Tiltaket vil gjennom arealbeslag, utskygging,
forurensning og støy og andre forstyrrelser
medføre en klar forringelse av verdiene som
vernet er opprettet for å beskytte. Tiltaket er også
i direkte strid med vernebestemmelsene for
reservatet.

Påvirkning
Sterkt forringet

Oppsummert påvirkning på verneområder
Tiltaket vil forringe naturverdiene i reservatet og er i direkte strid med vernebestemmelsene.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «svært stor verdi» og påvirkningsgrad «sterkt forringet», gir
konsekvens -4.
4.3.5.3 Økologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige økologiske funksjonsområder for vilt og fugl er oppsummert i Tabell
4-37. Etter veien kommer ut av Homyrkamtunnelen, passerer den elveøra Nedre Leberg
(Ø7) som er en av de viktigste leveområdene for det spesielle insektlivet på Gaulas
elvebredder og ører. Selve europaveien vil være over hundre meter unna, men omlegging av
lokalvei og sannsynlige anleggsområder gjør at områder fortjener særlig oppmerksomhet. Ut
fra foreløpige planer vurderes området å bli ubetydelig påvirket, men hensynet til denne
lokaliteten må tungt inn i anleggsplanleggingen.
Traseen følger videre jernbanen i randen av det viktige kulturlandskapsområdet på Ler (Ø9)
frem til Bortn, før den fortsetter mot Gammelelva naturreservat. Arealene som her blir berørt
er stor sett fulldyrket mark, men særlig fragmenteringen og barrieren veien medfører,
vurderes å svekke områdets verdi som leveområde for dyr og fugler. Dette beskrives
nærmere under temaet landskapsøkologi. De isolerte effektene av arealtapet ute i
kulturlandskapet samt den betydelige støykilden veien medfører, vurderes til likevel alene å
medføre en forringelse av området. Ved planlegging av anleggsarbeidene bør man ta høyde
for at støyende arbeider og markavdekning bør foregå utenfor hekkeperioden for fugl.
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Kryssingen av Gammelelva naturreservat (Ø10) vil medføre vesentlig påvirkning av fugle- og
dyrelivet i reservatet. En nærmere beskrivelse av effektene av støy og forstyrrelser på fugleog dyrelivet finnes under omtale av Gauasumpen, se kapittel 4.3.2.3.
Kryssingen av reservatet vil gjøres i de områdene hvor skogen er tettest, og de åpne
vannspeilene i stor grad er grodd igjen, se Figur 4-73. Det er følgelig en viss avstand til de
kanskje viktigste funksjonsområdene for vannfugl. Skogene som blir berørt er derimot trolig
de viktigste for hakkespetter, spurvefugl og andre arter som bruker skogen som hekke- og
beiteområder. Beregnet støy fra uskjermet løsning vises i Figur 4 74.

Figur 4-73 Illustrasjonen viser kryssingen av Gammelelva naturreservat og den gamle kroksjøen som utgjør
viktige beiteområder for vannfugl. Området krysses med to bruer med en fylling imellom. Deler av Fornesøra
skimtes i elva til venstre i bildet.

Figur 4-74 Beregnet støy fra ny og gammel vei ved gammelelva naturreservat. I kartet vises områder med
gjennomsnittstøy over 65 dB (rødt) og over 55 dB (gult). Effekten av ny europavei og rest-trafikk på gammel vei,
gjør at store deler av reservatet ligger i knipe mellom disse støymessig.
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Som støykartet viser vil hele reservatet i praksis oppleve støy godt over nivåer hvor man
regner det som sikkert at dyre- og fuglelivet vil påvirkes i betydelig grad. Det er også særlig
uheldig at sentrale deler av reservatet blir liggende klemt inne mellom gammel og ny vei. I
sum er det dessverre god grunn til å anta at fuglelivet vil bli betydelig forringet av dette
alternativet.
Forurenset veivann vil samles opp på hele strekningen og føres til rensebassenger. Renset
vann vil deretter slippes til bekkesystemet som til sist renner ut i naturreservatet. Normalt vil
denne løsningen være relativt robust. Det forventes følgelig ikke nevneverdig påvirkning av
dyrelivet og ferskvannsorganismer i reservatet.
Utenfor Gammelelva naturreservat ligger Fornesøra (Ø11), se Figur 4-73. Dette er en av tre
gjenværende leveområder for den spesielle arten elvesandjeger (EN) i Gaulavassdraget. Et
absolutt premiss for at denne arten skal kunne overleve her i fremtiden er å forhindre at øra
gror igjen. Forutsetningen for å unngå dette, er å opprettholde området som et omskiftelig og
dynamisk system. Det hefter derfor betydelig risiko ved å introdusere et statisk, tungt og
sikret bruelement inn i et slikt område. Løsningen prosjektet har valgt med å etablere
fundamentene dypt under sanda slik at bare tynne pilarer (1,0 meter) stikker opp av sanda.
Dette er en god løsning. Sannsynligvis vil selv de smale pilarene kunne medføre noe
stabilisering og gjengroing rundt disse, men det er grunn til å håpe at langtrekkende effekter
av dette vil være begrenset. Medvirkende til dette er en avstand på hele 80 meter mellom
pilarparene. Det er også en fordel av optimalisert løsning ligger på innsiden av øra og ikke
ute i de mest eksponerte flatene. Den foreslåtte løsningen vurderes som fornuftig, men det
hefter betydelig usikkerhet ved hvilke effekter brua vil ha for elveøra. Av føre-var-hensyn
settes derfor påvirkningen til forringet.
Tabell 4-37. Påvirkning av viktige økologiske funksjonsområder for vilt og fugl.

ID
Ø7

Navn
Nedre Leberg

Ø9

Ler-Gammelelva

Ø10

Gammelelva nrv

Ø11

Fornesøra

Beskrivelse
Lokaliteten vil ikke bli direkte berørt, men kommer
farlig tett på sannsynlige anleggsområder.
Veien vil medføre arealbeslag og betydelig støy
og forstyrrelser i området.
Fragmentering, støy og andre forstyrrelser vil
medføre alvorlige konsekvenser for dyrelivet i
reservatet.
Etablering av brufundamenter i området kan ha
svært uheldige effekter knyttet til uønsket
stabilisering og gjengroing av området.

Påvirkning
Ubetydelig
Forringet
Sterkt forringet

Forringet

Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Dette alternativet vil medføre overveie forringelse og sterk forringelse av svært viktige
leveområder for dyr og fugler. I tillegg vil de svært viktige habitatene for blant annet
elvesandjeger potensielt bli skadelidende.
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Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av stort sett lokaliteter med stor og svært stor verdi og
påvirkningsgrad forringet til sterkt forringet, gir konsekvens -3.
4.3.5.4 Landskapsøkologiske funksjonsområder
Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder er oppsummert i Tabell 4-38.
På denne strekningen vil tiltaket trolig ikke medføre nye vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer som vandrer i hovedvassdraget Gaula (LØ6). Brua som er planlagt
ved Ler, vil ha flere pilarpar i elva, men hver av disse er så små sett i forhold til
elvetverrsnittet at de neppe utgjør noen barriere. Heller ikke brua som anlegges i kanten av
Gaula fra Gammelelva og inn til Kvål vil kunne utgjøre noen barriere for fisk. Veien vil krysse
de to sjøørretførende sidevassdragene Kvennbekken og Kaldvella, men som det omtales
nærmere under fisk, se kapittel 4.3.5.5, vil ingen av disse krysningene utgjøre noe nytt
vandringshinder.
Vassdragene er vanligvis viktige ledelinjer for trekkende fugl (LØ7). Bruer som bygges over
elver vil derfor kunne utgjøre barrierer og kollisjonshindre for fugl. En nærmere beskrivelse
av dette er gitt i kapittel 4.3.1.4. Brua over Gaula ved Ler, anlegges i en del av Gaula hvor
det er relativt store verdier knyttet til fugl. Det er derfor sannsynlig at noe mer fugl vil kunne
krysse denne brua enn bruene lenger opp i vassdraget. Likevel er det neppe grunnlag for å
forvente at denne brua heller skal utgjøre noe alvorlig hinder for trekkende fugl. Av føre-var
hensyn settes påvirkningen likevel til noe forringet og da primært knyttet til korte beitetrekk
for fugl som daglig beiter på elva.
Kantsonene langs Gaula (LØ8) blir særlig påvirket i området ved Ler hvor tunnelen kommer
ut i dagen og brua over Gaula lager en barriere i dalen og et brudd i kantsonene langs
Gaula, se Figur 4-75.
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Figur 4-75 Tunnelen som kommer ut av fjellet og brua over Gaula ved Ler utgjør både en barriere for viltet og
medfører brudd i konnektivitet i kantsonene langs Gaula her.

Videre går veitraseen så langt inne på sletta at kantsonene først blir påvirket igjen ved på
strekningen inn mot Kvål. Det er ikke tidligere registrert noen viktige vilttrekk (LØ9) på
strekningen mellom Ler og Kvål som blir påvirket av dette alternativet, men ut fra
foreliggende kollisjonsstatistikk er det tydeligvis svært mye hjortevilt som står i områdene
rundt Gammelelva naturreservat. Sannsynligvis er dette dyr som kommer ned for å beite i
det rike matfatet som lauvskogene utgjør. For disse dyrene er det ikke sikkert det er så
problematisk å flytte mesteparten av trafikken bort fra eksisterende vei og ut i ny trase med
bruer på store deler av strekningen gjennom reservatet og skogen. I praksis vurderes dette å
medføre en ubetydelig forandring målt opp mot null-alternativet.
Til sist vil dette veialternativet også medføre en fragmentering av det særlig viktige
kjerneområder for artsmangfoldet i Gammelelva naturreservat og kulturlandskapsområdene
som omslutter denne (LØ10). Størrelsen og sammenhengen av ulike habitater og
livsmedium vurderes å være en vesentlig komponent i verdivurderingen av dette området.
Fragmenteringen som veien medfører avhjelpes noe av de to bruene som bygges her. Dette
har særlig en funksjon for hjortevilt og større dyr. For andre mindre mobile organismer vil
ikke disse åpningene like lett kunne utnyttes og barrierer og fragmentering blir en betydelig
påvirkning. Som kjerneområde for naturmangfold vurderes området å bli forringet.
Tabell 4-38. Påvirkning av viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.

ID
LØ6

Navn
Fiskevandring i
Gaulavassdraget

LØ7

Fugletrekk i Gauldalen

Beskrivelse
Verken brukonstruksjon eller kryssing av
sidevassdrag vurderes til å medføre
vandringshindre for fisk og
ferskvannsorganismer
Mulig økt kollisjonsfare for fugler på trekk over
elva ved passering av bru ved Ler.

Påvirkning
Ubetydelig

Noe forringet
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LØ8

LØ9

LØ10

Blågrønn infrastruktur
langs breddene av
Gaula
Hjortevilttrekk i
Gauldalen

Kjerneområdet
Gammelelva

På enkelte partier vil veilinja med
erosjonssikringer medføre brudd på grønn
infrastruktur langs gaula.
Ny motorvei med bruer over gammelelva vil
utgjøre en ny barriere, men også ta trafikk bort
fra den ulykkesbelastede strekningen på gammel
E6.
Fragmentering og barriereeffekter vurderes til å
svekke dette området som et særlig robust
kildeområde for naturverdier.

Noe forringet

Noe forringet

Forringet

Oppsummert påvirkning på økologiske funksjonsområder
Denne veiløsningen vurderes ikke å medføre vandringshindre for anadrom fisk. For
trekkende fugl vil bruene over Gaula ved Ler og Kvål utgjøre mulige kollisjonshindre for fugl,
men sannsynligheten for at dette medfører vidtrekkende konsekvenser er liten. Tiltaket vil
medføre enkelte nye brudd i grøntstrukturen langs Gaulas bredder, særlig ved brua over
Gaula ved Ler. Ny motorvei med sammenhengende viltgjerder begrenser dyrenes
passasjemulighet til brua over Gaula ved Røskaft, faunapassasjen ved Grinnibekken og over
hele Homyrkamtunnelen. I sum vurderes tiltaket å medføre noe forringelse av
landskapsøkologiske strukturer og funksjonsområder.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av overveiende store verdier, og påvirkningsgrad noe forringet
til forringet», gir konsekvens -3.
4.3.5.5 Fisk
Elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 2.2 er oppsummert i Tabell 4-39. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer
som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for veialternativ 2.2.
Kvennbekken ved Klevahåmmåren vil legges i kulvert under lokalvei som må omlegges for at
denne skal kunne føres under ny E6-bru. Lokalvei med utfylling vil berøre en bekkestrekning
på om lag 25-30 meter i bekkens nedre del (nedstrøms Lebergveien). Bekkestrekningen som
berøres innehar gode habitatkvaliteter med relativt høye ungfisktettheter (årsyngel av ørret),
og er vurdert som blant de mer produktive arealene av Kvennbekken. Det forutsettes at
kulverten anlegges med naturlig bunnsubstrat og ellers på en slik måte at den ikke vil være
vandringshindrende, men det må anses at tiltaket vil forringe denne strekningen. Noe av
disse kvalitetene kan imidlertid ivaretas ved at kulverten etableres med naturlig bekkebunn.
Alternativ 2.2 krysser Gaula ved Ler. Brua er planlagt bygd på samme måte som beskrevet
som Kåsabrua i alternativ 2.1, se kapittel 4.3.4.5. Dette innebærer relativt små arealinngrep i
Gaula i tiltakets driftsfase, og i stor grad kun bestående av arealbeslag for to søylepar da det
ikke kreves erosjonssikringer i elvesenga, se Figur 4-76. Det er kun et av søyleparene som
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vil stå i elva der denne er vanndekt på normal- og lavvannføringer, mens søyleparet på
grusøra på østre side av elva (til venstre i bildet) kun vil være vanndekt ved
flomvannføringer. Nærmeste registrerte gyteareal nedstrøms brua er om lag 450 meter unna
ny bru, mens nærmeste gyteareal oppstrøms brua er 200 meter unna. Det er altså ingen
registrerte gyteområder i umiddelbar nærhet av den planlagte brua, og de registrerte
gyteområdene vil ikke berøres i tiltakets driftsfase. Som omtalt i vurdering av påvirkning av
brukryssinga ved Kvål i kapittel 4.3.4.5, må det kunne forventes påvirkning på elvebunn/kant
under anleggsarbeidet som følge av innsnevring av elveløpet, men ikke av et slikt omfang at
det vil påvirke tidligere omtalte gyteareal.

Figur 4-76 Ny E6 krysser Gaula i bru ved Ler sett fra nord (oppstrøms). På lavvannføringer er det kun om lag
halve elvetverrsnittet som er vanndekt (mørk farge). Øst til venstre i bildet.

Videre vil veien krysse det anadrome sidevassdraget Kaldvella på østsiden av Gaula med
bru/kulvertløsning. Det kan i verste fall hende at Kaldvella må erosjonssikres over en
strekning på totalt ca. 250 meter opp- og nedstrøms krysningspunktet, se Figur 4-77. Dette
elvesegmentet er allerede i dag vesentlig påvirket av forbygninger mot jordbruksarealer og
infrastruktur, samt en støpt betongsåle under landbruksvei nær utløpet som fungerer som
temporært vandringshinder. Like fullt innehar elvesegmentet kvaliteter i form av både gyteog oppvekstareal for sjøørret. Tiltaket vil utgjøre en ekstra belastning for elva, men utforming
av sikringstiltaket vil i stor grad avgjøre graden av påvirkning. Det forutsettes at kryssingen
ikke vil hindre fiskens frie vandring samt med naturlig bunnsubstrat gjennom
krysningspunktet.
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Figur 4-77 Veialternativ 2.2 krysser Kaldvella rett ved og parallelt med jernbanen.

Mot Kvål krysser alternativ 2.2 yttersvingen av Gaula ved Gammelelva, se Figur 4-78.
Gaulas hovedløp går på venstre side av elva, slik at brua i hovedsak berører andre
naturverdier enn fiskefaunaen. Elvearealet som berøres av brukryssingen har derimot trolig
noe funksjon som oppvekstområder for ungfisk, men disse vurderes ikke å bli nevneverdig
berørt i tiltakets driftsfase.

Figur 4-78 Kryssing av nordlig del av Gammelelva naturreservat (kroksjø) og yttersving/sideløp av Gaula
(avhengig av vannføring).
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Oppsummert påvirker alternativet deler av de to sjøørretførende sidevassdragene
Kvennbekken og Kaldvella, som trolig vil få noe reduserte habitatkvaliteter i tiltaksområdet.
Brukryssinger ved Ler og Gammelelva påvirker Gaula i noe grad, men vurderes ikke å ha
stor påvirkning på funksjonsområder i tiltakets driftsfase.
Tabell 4-39. Oppsummering av elve- og bekkelokaliterer som vurderes å kunne bli påvirket i tiltakets driftsfase for
veialternativ 2.2.

ID
F8

Lokalitet
«Kvennbekken»

F9

Kaldvella

F1.6

Gaula ved Ler

F1.7

Gaula ved
Gammelelva

Forbedret

Beskrivelse
Kryssing av lokalvei med kulvert med naturlig
bekkebunn. Kryssing krever utfylling av arealer oppog nedstrøms som kulvert må legges gjennom.
Kryssing med kulvert med naturlig elvebunn.
Erosjonssikring opp- og nedstrøms.
Brukryssing over Gaula. Beskjeden påvirkning på
Gaula i driftsfasen
Brukryssing over Gammelelva, sideløp/grusør.
Trolig noe funksjon som oppveksthabitat for
laksefisk.

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Påvirkning
Forringet

Noe forringet
Noe forringet
Noe forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av «svært stor verdi» og påvirkningsgrad «noe forringetforringet», gir konsekvens -2/-3.
4.3.5.6 Geologisk arv
Påvirkning av viktige steder for geologisk arv er oppsummert i Tabell 4-40. Etableringen av
den nye motorveien vil medføre behov for oppdragering av erosjonssikring av elvekantene
langs Gaula (G1) ved Kvål. Dette vurderes å ha en begrenset påvirkning på Gaula som
geologisk element.
Derimot vil etablering av firefelts motorvei på bruer og fylling rett gjennom Fornesevja (G4)
medføre forringelse av de pedagogiske verdiene knyttet til kroksjøen som vitneprov på elvas
betydning for formingen av elvesletta. Særlig knyttes dette til at konstruksjonene påvirker,
forstyrrer og bryter opp opplevelsen av kroksjøen, dens form og forståelsen av dens opphav.
Tabell 4-40. Påvirkning av viktige steder for geologisk arv.

ID
G1

Navn
Gaula

G4

Fornesevja

Beskrivelse
Forsterkning av eksisterende erosjonssikring ved
Kvål.
Etablering av ny vei på bruer og fylling over
kroksjøen vil forringe betydningen av dette
området som vitneprov på elvas rolle som
landskapsformer på elvesletta.

Påvirkning
Noe forringet
Forringet
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Oppsummert påvirkning på geologisk arv
Dette veialternativet vil medføre mindre konsekvenser for Gaulas elveløp, men kryssingen av
kroksjøen Fornesevja vurderes å forringe de pedagogiske verdiene knyttet til denne.
Forbedret

Ubetydelig
Noe forringet
endring

Forringet

Sterkt
forringet

Konsekvens: Sammenstilling av middels verdi og påvirkningsgrad noe forringet til forringet,
gir konsekvens -2.
4.3.5.7 Vannmiljø
I henhold til vannforskriftens §12 skal det gjøres en vurdering av om tiltaket kan medføre at
de berørte vannforekomstene vurderes å bli vesentlig endret eller få permanent redusert
miljøtilstand.
På strekningen fra Homyrkamtunnelen til Kvål vil dette alternativet krysse Kvennbekken som
vil legges i kulvert under lokalvei og må legges om på en kortere strekning for å kunne føres
under ny E6-bru. Tiltaket vil medføre inngrep i viktige gyteområder for ørret. Videre vil veien
krysse det anadrome sidevassdraget Kaldvella på østsiden av Gaula med bru/kulvertløsning.
Det må forventes at Kaldvella må erosjonssikres over en strekning på totalt ca. 250 meter
opp- og nedstrøms krysningspunktet. Også disse tiltakene vil stride mot bestemmelsene i
vannforskriftens §12 dersom man ikke lykke smed å restaurere vannforekomstene tilbake til
dagens miljøtilstand.
Også på denne nordlige strekningen vil det være utfordringer med å lede forurenset veivann
ut i hovedstrømmen i Gaula og utslippspunkt må optimaliseres i detaljplanfasen.
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5 KONSEKVENSER I ANLEGGSPERIODEN
5.1 Viktige påvirkningsfaktorer i anleggsperioden
5.1.1

Støy og forstyrrelser fra anleggsarbeider

I anleggsfasen vil all aktivitet som medfører mennesker, kjøretøy og maskiner i arbeid
medføre forstyrrelser. Spesielt sprengningsaktivitet og/eller flytting og bearbeiding av tunge
masser som medfører kraftig støy vil føre til at dyr og fugler skremmes unna. Det kan antas
unnvikelsesavstander for viltet på mellom 100 m og 1 km avhengig av landskapet og
skjermende vegetasjon [53].
Konsekvensene av forstyrrelsen vil være størst når det er områder med sentrale funksjoner
for artene som påvirkes. Aller verst er det når slike områder allerede er begrenset. I
anleggsfasen kan dette påvirke sårbare fuglearter spesielt. Hekkende rovfugl kan avbryte
eller stå over hekkingen dersom anleggsaktiviteten er for støyende. Slike virkninger kan
være opptil 1 kilometer fra tiltaket. Forstyrrelsene vil også virke særlig negativt på trekkveier.
Også fisk er sensitive for støy og særlig for lavfrekvent lyd (1– 200 Hz) som for eksempel
støy generert fra peling og seismikk [54]. Ved etableringen av bruer over Gaula, vil det
foregå omfattende peling. Det er avgjørende for miljøpåvirkning om det velges en løsning
med boring eller ramming av peler. Boring vurderes som en mer skånsom metode for ytre
miljø enn tradisjonell peling, og medfører betydelig mindre støybelastning både over og
under vann. Det må likevel påregnes at fisk kan bli påvirket av anleggsarbeidene da selv
svakere lydbølger kan spre seg svært langt under vann. Terskelverdi for atferdsendringer for
fisk grunnet støy er vist å ligge på 150 db [55]. Man kan derfor anta at peling og spunting
tilknyttet arbeidsoperasjoner i forbindelse med bygging av bruer i teorien kan skremme fisk
og fortrenge dem fra sine leveområder og utgjøre en vandringsbarriere for oppvandrende fisk
under intense perioder i anleggsfasen. Laksefisk foretar ofte gytevandring om natten [56].
Påvirkningen fra støyende arbeider i elva kan derfor potensielt reduseres betydelig dersom
arbeidene avvikles på dagtid slik at gytefisk kan vandre opp elva i skumring og på nattestid.
5.1.2

Midlertidige arealbeslag

Det å skulle bygge en europavei er ingen enkel operasjon. Selv med stort fokus på å
redusere omfanget av midlertidige arealbeslag, vil strengt nødvendige arealer satt av til
anleggsveier, riggområder, midlertidig masselagring, oppstillingsplasser for maskiner og
sikringsvoller mot flom utgjøre store arealer. Ikke sjeldent er de midlertidige arealbeslagene
vesentlig større enn de permanente inngrepene.
Etter endt anleggsfase, vil slike arealer istandsettes etter beste evne. Normalt sett vil
områdene etter en stund nærme seg opprinnelig tilstand. Dette forutsetter blant annet at man
klarer å unngå å endre hydrologiske forhold, forhindre at fremmede arter etablerer seg og at
man revegeterer ved hjelp av stedegne arter og naturlig revegetering. På strekningen fra
Gyllan til Kvål er det forekomster av fremmede arter i den høyeste risikokategorien på
fremmedartslista. Da dette er arter som etablerer seg raskt og er konkurransesterke nok til å
fortrenge naturlig stedegen vegetasjon, medfører gravearbeider stor fare for at fremmede
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arter skal ekspandere. Masseforflytninger og stadig flytting av anleggsmaskiner mellom ulike
angrepspunkt medfører også stor fare for spredning av fremmede arter til hittil uinfiserte
områder. Det foreligger særskilte aktsomhetskrav til gjennomføring av anleggsarbeider i
områder med fremmede arter både i naturmangfoldloven og i forskrift om uønskede arter og
organismer. Slike hensyn skal innarbeides i miljøoppfølgingsprogrammet (MOP) og kvalitetsog internkontrollsystemet i anleggsfasen.
Det er stor forskjell mellom ulike vegetasjonstyper i hvor lett de lar seg restaurere. Mens et
inngrep i en gammelskog kan ta århundrer å restaurere, vil enkelte flommarksmiljøer
regenereres nærmest årlig i forbindelse med avsetning av sedimenter under flommen. Et
godt utgangspunkt vil uansett være å redusere de midlertidige inngrepene i viktige naturtyper
på land så mye som mulig og helst beslaglegge disse arealene i kortest mulig tid.
I tillegg til midlertidige arealbeslag på land vil det også være behov for midlertidig avledning
av vann ved arbeider i Gaula, knyttet til erosjonssikring og brubygging. Dette vil medføre
behov for midlertidig tørrlegging av deler av elveløpet på enkelte steder.
5.1.3

Utslipp av anleggsvann

Prosjektets anleggsfase vil medføre bruk av vann i forbindelse med tunneldriving, boring og
etablering av skjæringer. I tillegg skal man håndtere overflatevann fra blant annet større
byggegroper og anleggs- og riggområder. Dette omfatter også avrenning fra betongarbeider
og gravearbeider.
Når det gjelder utslipp av prosessvann fra tunneldrivingen, vil dette vannet være spesielt
påvirket av sprenging og injeksjonsarbeider. I tillegg kommer påvirkning av mindre
utslipp/lekkasjer av drivstoff, hydraulikkolje, bremsevæske osv. fra maskiner i drift og
massetransport ut og inn i tunnel. Håndtering av vann i forbindelse med anleggsfasen kan
deles inn i tre hovedelementer:
5.1.3.1 Prosessvann fra tunneldriving
Ved driving av tunnel vil det bli dannet store volumer av drifts- og drensvann fra flere ulike
kilder. For det første vil borerigger som blir benyttet til tunneldriving ha et betydelig
vannforbruk. I tillegg vil store mengder vann trenge inn i den råsprengte tunnelen i perioden
frem til tettingen er gjennomført. Mengdene av lekkasjevann fra omkringliggende fjell er
avhengig av de geologiske forholdene i området, og total mengde vann som lekker inn vil
øke med lengden på drevet tunnel. I tillegg kan man under boringen påtreffes vannlommer
som gir store, men kortvarig vanninntrengning. Både lekkasjevann og driftsvann er i
utgangspunktet rent vann, men på vei ut av tunnelen blir det blandet med steinpartikler fra
tunneldriften, nitrogenrester fra sprenging, og eventuelle betongrester før utslipp til
resipienten.
Utslipp av urenset prosessvann fra tunneldriving kan blant annet medføre stor variasjon i pH
og en rekke andre negative effekter på fisk og økologien i vannmiljøet generelt.
Prosessvannet kan blant annet inneholde høye konsentrasjoner av skadelige partikler, oljeresidualer og kjemikalier, samt tungmetaller. Dette kan, spesielt i tilfeller med lav vannføring
og/eller små vannvolum, utgjør høy risiko for organismer i vannmiljøet.
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5.1.3.2 Avrenning fra rigg- og anleggsområder
Riggområder er oppstillingsplass for maskiner, mellomlager for kjemikalier/olje,
arbeidsbrakker, avfallshåndtering, vaskeplasser og verksteder. Fra slike områder som
inneholder flere forurensende kilder kan det forekomme diffus avrenning. Det er også fare for
mer akutte og potensielt større utslippsuhell på slike områder.
I påfølgende reguleringsplan avsettes arealer til rigg- og anleggsgjennomføring. Fra rigg og
anleggsområder er det vanlig med noe avrenning med forhøyet innhold av partikler. I tillegg
kan det forekomme forurensning av kjemikalier, avfall, oljeforbindelser og plast.
5.1.3.3 Avrenning fra veifyllinger og massedeponier
En annen kilde til forurensning av vannforekomster knyttes til utvasking av partikler og
eventuelle forurensende stoffer fra masser benyttet til terrengarrondering, veifyllinger og
massedeponier. Det vil i prosjektet legges ut betydelige mengder jord, løsmasser og
sprengstein som vil være eksponert for regn, snøsmelting, bekker og sig og til og med
grunnvannstrømmer. Finpartikulært materiale vil med dette vaskes ut og følge vannets
ubønnhørlige mars via sig og bekker til Gaula.
I dette vannet vil konsentrasjonene av partikler og forurensende stoffer kunne være stort de
første årene. Slike stoffer kan være direkte skadelige for fisk og andre ferskvannsarter, samt
deres leveområder. Steinmel fra sprengstein kan ha flisete, skarpe og spisse kanter som kan
medføre skader på gjellevev hos fisk og andre ferskvannsorganismer [57]. Sedimentering av
partikler på elvebunnen kan også ved høy kontinuerlig belastning over tid og påvirke
substrathabitatene ved at elvebunnen blir fortettet slik at vannsirkulasjonen i substratet
reduseres med påfølgende mulig oksygenreduksjon. Store mengder partikler i vannmassene
over tid kan derfor medføre problemer for filtrerende organismer som bunndyr. Tatt i
betraktning at Gaula normalt fører store mengder sedimenter er det grunn til å tro at elva og
miljøene her er godt tilpasset noe sedimentering.
I tillegg vil forurensende stoffer som følger finstoffet kunne påvirke vannkvalitet og medføre
forgiftninger. En betydelig del av sprengstoffet detoneres ikke, og inntil 10 %
sprengstoffrester blir liggende igjen i steinmassene. Avrenning av nitrogenforbindelser fra
steinmassene kan være med på å øke begroing og endre vannvegetasjonen. Det er også
fare for at plastfragmenter kan forekomme fra sprengsteinsmasser. Dette kommer
hovedsakelig fra plastledninger i sprengstoff, sprengtråd og armeringsfiber av plast.
5.1.4 Utfyllinger i vann
Etableringen av ny vei vil enkelte steder på strekningen medføre utfylling direkte i Gaula.
Utfylling med bruk av sprengte tunnelmasser vil kunne føre til påvirkning av vannmiljøet
lokalt i en kortere eller lengre periode. Hvilke masser som benyttes vil være avgjørende for
potensialet for skadevirkninger. Ved bruk av sprengstein vil det som beskrevet tidligere være
utfordringer knyttet til nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester samt partikler og suspendert
stoff både fra selve sprengsteinen og ved oppvirvling fra fjordbunnen som blir berørt.
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Vedrørende partikkelspredning og effekter av dette, er Gaula i stor grad naturlig utsatt for
dette gjennom året ved nedbørs- og flomperioder med betydelig erodering og avrenning av
partikler til vassdraget. Vedvarende høye partikkelnivå i vannsøylen kan imidlertid føre til
negative påvirkninger på fisk enten direkte ved økt dødelighet eller indirekte ved redusert
næringstilgang som følge av partikkelbelastning. Fisk kan tåle høye konsentrasjoner av
suspendert stoff over lang tid så lenge partiklene ikke skader gjellevevet. Men det er påvist
dødelige skader hos fisk selv ved lave partikkelkonsentrasjoner når partiklene var tynne og
kvasse. Spisse og skarpe partikler vil kunne skade gjellene. Dette gjelder for eksempel ved
utslipp av spesielt skarpkantede partikler i bekker og mindre elver med få fluktmuligheter,
ved tilslamming av beiteområder, samt medføre redusert vandring grunnet dårlig sikt. Dette
kan i sum medføre redusert produksjon i vassdraget [57].
5.1.5

Midlertidige adkomstveier/fyllinger og graveaktivitet i elveløpet i forbindelse
med erosjonssikringen

Etablering av midlertidige fyllinger og adkomstveier i elveløpet i forbindelse med
masseutskiftinger i kantsonen vil blant annet medføre midlertidige arealbeslag, støy og økt
partikkeltransport. Anleggsarbeidet kan påvirke fiskens bruk av områdene og dermed svekke
habitatkvalitetene i anleggsfasen. Fyllinger anlagt nært gytearealer kan påvirke rognas
overlevelse enten gjennom direkte arealbeslag eller som følge av endrede hydrologiske
forhold. Økt partikkeltransport kan medføre økt grad av sedimentering/gjenklogging i
nærområdene som videre kan redusere de habitatmessige kvalitetene. Slike stedsspesifikke
forhold, både hva gjelder omfang og varighet, vil imidlertid være vanskelige å forutsi.
5.1.6 Brukryssing Ler og Kvål
Brutype og spennvidde er valgt for å minimere antall søyler i elva, men det vil likevel være et
betydelig anleggsarbeid i elva i forbindelse med brubyggingen. Totalt vil det kreves direkte
arbeid i elva ved tre søylepar. Det etableres spuntkasser rundt hvert fundament for å oppnå
tørr byggegrop. Det må bygges temporær fylling i elva ut til spuntkassene. Arbeidene som
krever fylling av en side gjennomføres først fra en side. Deretter fjernes fyllingen, før fylling
fra den andre siden etableres, se Figur 5-1. Tiltaket vil ha en midlertidig påvirkning i elva der
fyllingen anlegges. Massene som benyttes til fylling fjernes etter bruk for å minimere
påvirkningen i driftsfasen. Et alternativ kan imidlertid være å benytte elvegrus til etablering av
fyllingen, som kan fordeles i elveløpet etter arbeidet med fundamenter og pilarer er ferdig, se
mer om skadereduserende tiltak i kapittel 6.
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Figur 5-1 Temporær fylling med spuntkasser og peler. Bildet viser kun prinsipp

5.1.7

Etablering av søyler og fundamenter over Fornesøra

Foreslått bru inn mot Kvål i alternativ 2.2 vil kreve etablering av flere søylepar over de svært
viktige leveområdene for elvesandjeger og andre ripare billearter på Fornesøra. Det vil
etableres senkede fundamenter to meter under sanda for å opprettholde tilstrekkelig
dynamikk i området slik at det ikke gror igjen. Etableringen av disse senkede fundamentene
er derimot en svært omfattende operasjon og spuntkassene som vil bygges i
anleggsperioden kan være opptil 12x12 meter. Dette vil kunne medføre alvorlige
konsekvenser for det funksjonsområdene på øra.
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6 SKADEREDUSERENDE/KOMPENSERENDE TILTAK OG
OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER
6.1 Tiltakshierarkiet
Arbeidet med å minimere de negative konsekvensene av en utbygging går i mange faser.
KU-forskriften setter krav til at man i forbindelse med konsekvensutredningen skal beskrive
forebyggende tiltak, jf. § 23 «KU skal beskrive de tiltakene som er planlagt for å unngå,
begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for vesentlige skadevirkninger for miljø og
samfunn både i bygge- og driftsfasen».
I Vegdirektoratets håndbok V712 om konsekvensanalyser, er prosessen med avbøtende
tiltak beskrevet. Prosessen med avbøtende tiltak ble her delt opp i de fire trinnene unngå,
begrense, istandsette og kompensere, se Figur 6-1, hvorav det å unngå verdifulle områder
skal gis den høyeste prioriteten. Tiltakshierarkiet skal anvendes gjennom hele
planleggingsfasen og underveis i optimaliseringsfasen har det vært et tett samspill mellom
tekniske planleggere og utredere for i størst mulig grad å unngå og begrense
miljøpåvirkninger som påvises. Etter endt anleggsfase skal midlertidige skader og
nyeetablerte terreng restaureres og revegeteres på en slik måte at naturverdiene så raskt
som mulig reetableres. Det siste trinnet i prosessen er kompensering av de skadene på
naturmangfoldet man til tross for iherdig innsats ikke har klart å unngå. I Norge i dag er det
vanlig at kompensasjonen løses gjennom opprettelse av verneområder.

Figur 6-1 Illustrasjon av tiltakshierarkiet som skal sikre at negative konsekvenser først og fremst unngås, deretter
avbøtes, restaureres og som siste utvei kompenseres (fra Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet)
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Det første og viktigste trinnet i prosessen med å redusere negative natureffekter er etter
tiltakshierarkiet er å UNNGÅ inngrep i viktige naturområder. Det er særlig i tidligere planfaser
som konseptvalgutredninger og kommunedelplanfase at man har store frihetsgrader til å
unngå de mest verdifulle områdene. I E6 Gyllan – Kvål er flere alternativ konsekvensvurdert
med utgangspunkt i veilinjer i gjeldende reguleringsplaner og innspill fra politiske vedtak i
kommunen. Gjennom en optimaliseringsfase ble nye løsninger vurdert som såpass relevante
at nye alternativ også konsekvensutredes. I denne fasen er hensynet til viktige naturverdier,
verneområder og hensynet til utvalgte arter tillagt betydelig vekt. Gjennom utviklingen av
alternativ ble det derfor gjort en god og nødvendig jobb for å unngå viktige naturverdier.
Gjennom flere silingsprosesser av alternativ og løsninger ble hensyn til naturverdiene tillagt
vekt. Det vises til ytterligere informasjon i silingsrapport [8].
Den neste fasen går på å BEGRENSE de påvirkningsfaktorene man ikke klarer å unngå. De
avbøtende tiltakene er alle de små grepene man kan gjøre for å minimere de negative
virkningene tiltaket vil ha. Underveis i arbeidet med reguleringsplanen og teknisk plan har
avbøtende tiltak blitt foreslått av miljørådgiverne underveis i prosessen, og så langt det har
vært mulig blitt hensyntatt i planleggingen. Eksempler på slike avbøtende tiltak er
etableringen av kulverter og bruer for å redusere barrierevirkninger for fisk og vilt. Det er
valgt bruløsninger som skal redusere kollisjonsfaren for fugl, og sett på brukonsepter og
fundamenteringsløsninger som skal minimere inngrep i viktige gyteområder for laks.
Løsninger for oppsamling og rensing av forurenset veivann er innarbeidet, og traseer for
utløpsledninger er optimalisert i samarbeidsmøter mellom ingeniører og miljørådgivere. Det
har også blitt arbeidet mye med å forhindre støy i sårbare områder. Dette arbeidet er ikke
ferdigstilt, men i kapittelet forslag til begrensende tiltak er det pekt på en rekke mulige
støydempingstiltak.
Det neste trinnet omhandler tiltak for å ISTANDSETTE områder som blir direkte eller
indirekte påvirket i anleggsfasen og/eller i permanent løsning. I mange tilfeller hvor
anleggsarbeidet kommer i konflikt med verdifulle naturområder omfatter denne
restaureringen mer enn vanlig opprydding og istandsetting etter anleggsarbeid, slik at viktige
naturområder tilbakeføres til sin opprinnelige tilstand. I noen grad vil slike behov kunne
varsles i KU, men dette arbeidet videreføres og innarbeides i påfølgende restaureringsplan
som legger føringer på påfølgende byggeplaner. I E6 Gyllan – Kvål i arbeidet med
konsekvensutredningen er det særlig revegetering av berørte kantsoner av Gaula,
planlegging og optimalisering av omlagte bekkestrekninger samt mulige habitattiltak i berørte
deler av Gaula som er viet mye fokus.
Det siste grepet i tiltakshierarkiet er KOMPENSASJON eller økologisk kompensasjon, som
det gjerne kalles. Økologisk kompensasjon er et relativt nytt verktøy i Norge. Slik
kompensasjon innebærer at en tiltakshaver gjennomfører konkrete tiltak med positive
konsekvenser for naturmangfoldet utenfor området som tiltaket beslaglegger. Disse positive
konsekvensene skal oppveie, eller kompensere for, de negative konsekvensene ved
prosjektet som tiltakshaver ønsker å gjennomføre. Økologisk kompensasjon skal sikre at et
tiltak unngår et netto tap av viktig naturmangfold, og skal kun benyttes etter at alle andre
mulige tiltak er grundig vurdert. Parallelt med E6 Gyllan – Kvål har en omfattende rapport
som omhandler belastning på elvetilknytta naturverdier i Gaulavassdraget blitt utarbeidet.
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Det vises til ytterligere informasjon i rapporten Samla belastning av ny E6 Gaula [3]. I
samarbeid med representanter fra Statsforvalter, NVE og Vannområdekoordinator er det
utviklet en mulighetsstudie som peker på områder som kan egne seg for mulige
kompenserende tiltak, se ytterligere informasjon i mulighetsstudien [4]. Dette arbeidet kan
videreutvikles til en kompensasjonsplan som vedlegges endelig reguleringsplan.

6.2 Permanent situasjon
6.2.1

Generelle tiltak - Innarbeidet

6.2.1.1 Håndtering av forurenset veivann
Avrenningsvann fra vei inneholder en rekke forurensende stoffer: partikler og suspendert
stoff fra asfalt og dekk, oljeforbindelser fra kjøretøy, organiske miljøgifter fra drivstoff og
vedlikeholdsprodukter, metaller som kobber fra bremser og sink fra dekk, samt bly fra dekk,
bremser og eksos. De forurensende stoffene er giftige for vannfugl og
fisk/ferskvannsorganismer. Oljeforbindelser kan videre skade vannfuglenes fjærdrakt. Der
hvor olje fester seg vil fjærenes vannavstøtende evne bli totalt ødelagt, og dette kan føre til
at fuglen fryser i hjel.
Sårbarhetsvurderinger av vannforekomstene på strekningen har vist at de færreste av
bekkene som krysses egner seg som resipienter for forurenset veivann. Som prinsipp vil
derfor alt veivann samles opp, renses i infiltrasjonsgrøfter og ledes med rør ut til Gaula som
er en langt mer robust resipient.
6.2.1.2 Fugler og kollisjonsfare knyttet til bru over Gaula
Det finnes utallige bruer som har vist seg å utgjøre en alvorlig kollisjonsfare for fugl.
Omfanget av kollisjoner har vist seg å variere svært mye med utformingen av brua. De fleste
bruene som har medført mye kollisjoner har vært bruer med overliggende bæring, hvor
fuglene ser brua, men kolliderer med slike mindre synlige deler av konstruksjonen når de
forsøker å fly over. I planleggingen av bruene over Gaula har løsninger uten overliggende
bæring blitt lagt til grunn for alle konsepter. Med dette menes at det ikke vil stikke verken
tårn, vaier, stag eller annet opp over bruene. For bruer med underliggende bæring, slik
planlagt her, er det kun selve brua og eventuelle pilarer som utgjør en kollisjonstrussel.
Normalt er begge disse såpass kraftige og lett synlige at kollisjonsrisikoen minimeres.
6.2.1.3 Optimalisering av søyler og brufundamenter for å redusere påvirkning på elv
Etablering av brupilarene i vanndekte arealer kan potensielt medføre alvorlig forringelse av
gyteområder for fisk. Det er forholdsvis vanlig med omfattende erosjonssikringer i form av
grov stein rundt pilarer og fundamenter for å forhindre undergraving. I E6 Gyllan – Kvål er det
besluttet å velge en fundamenteringsmåte som reduserer behovet for erosjonssikring rundt
pilarene til et minimum. Dette gjøres ved å etablere støpte fundamenter nede i elvegrusen.
Dette medfører store inngrep i anleggsfasen, men i driftsfasen vil elvebunnen være tilnærmet
normal helt inn til søylene uten behov for masseutskiftning og grove steinfraksjoner opp mot
elvebunnen. Denne løsningen er også valgt på strekningene over elveører hvor det er helt
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avgjørende at substratene kan flytte på seg naturlig for å forhindre gjengroing. Se mer
informasjon i fagrapporten Erosjonssikring [58]. Størrelser på spuntkasser og gjennomføring
av anleggsarbeidet vil også måtte optimaliseres for å unngå unødig miljøskade.

6.2.2

Generelle tiltak - Anbefalte

6.2.2.1 Støyskjerming
For de store verdiene knyttet til fugl og dyreliv vurderes støy fra fremtidig motorvei som en av
de klart alvorligste påvirkningsfaktorene. Det er foreløpig ikke innarbeidet støyskjerming i
prosjektet. Bruk av støyskjermer er et meget effektivt tiltak for å forhindre støy og forstyrrelse
av viktige økologiske funksjonsområder langs ny E6. Høyden på skjermene kan variere etter
behov. I enkelte tilfeller vil en lav støpt skjerm på en meter være tilstrekkelig da denne
effektivt reduserer hjulstøy. I andre tilfeller vil det være nødvendig med høyere skjermer som
også reduserer lysforurensning og visuelle effekter av trafikk. Særlige viktige områder er
beskrevet under stedspesifikke tiltak.
6.2.2.2 Lysskjerming på bruer og gjennom viktige funksjonsområder for fisk, vilt og fugl
Svært mange av pattedyrartene som lever i Norge er primært nattaktive, og kunstig
nattbelysning har en effekt på deres atferd. De ulike pattedyrene har sine egne artsspesifikke
aktivitetsperioder gjennom døgnet. I praksis dreier det seg i stor grad om en optimalisering
av eget næringsinntak, og samtidig unngå faren for predasjon. En tradisjonell veibelysning vil
lyse opp store områder, samt ødelegge variasjonen i lysforhold og slette ut alle de små
nyansene som gjør at en rekke arter finner seg til rette i et gitt område. Konsekvensen er at
økologien endrer seg, og de lysforurensningsutsatte områdene vil miste sin verdi som
leveområde for en rekke arter [59].
Lysforurensing vil kunne ha innvirkning på ferskvannsartenes atferd. Kunstig belysning vil
kunne endre konkurranseforhold lokalt, da økt eksponering vil føre til økt predasjon.
Laksefisk på vandring beveger seg ofte om natten, særlig under perioder med lav
vannføring. Endrede lysforhold langs disse rutene kan forstyrre vandringen, øke predasjonen
på vandrende fisk, og dermed også potensielt redusere antall fisker som klarer å fullføre sin
livssyklus. Insekter vil også kunne bli påvirket av kunstig nattbelysning, og det er gjort flere
studier av dette, særlig når det gjelder insekter som samles rundt lyskilder. Da lys virker
tiltrekkende på insekter, kan de bli trukket ut av sine normale leveområder og mot en sikker
død ved gatelysene langs veien [59].
For å unngå disse potensielt svært skadelige effektene er det svært viktig at det i
detaljprosjekteringen av tiltaket blir arbeidet med lysskjerming for å redusere konsekvenser
av lysforurensning. I Vegnormal N100 står det blant annet: «Veglys skal ikke settes opp hvis
det er i konflikt med miljøkvaliteter som er beskyttet av formell vernestatus». Dette gir
dermed direkte føringer for planlegging av belysning gjennom Gammelelva naturreservat
dersom alternativ 2.2 velges.

Side 165 av 184

E6 GYLLAN – KVÅL
DELUTREDNING NATURMANGFOLD

For samtlige av bruene som krysser Gaula, samt mulige bruer gjennom Gauasumpen og
gjennom Gammelelva naturreservat, anbefales senket rekkverksbelysning montert på
innsiden av støyskjermer. Dette er en velprøvet løsning som begrenser omfanget av
lysforurensning betydelig.
6.2.2.3 Bekkeomlegginger med miljødesign
Det vil være viktig å avsette tilstrekkelig arealer til bekkeomlegginger slik at disse kan
anlegges på en «naturhermende» måte, og ikke som en plastret, rett kanal. Eventuelle
sikringskanter bør være slake og tilbaketrukket slik at naturlig elvesubstrat kan utplasseres
mellom bekk og sikring, se også kap. 6.2.2.6. I tillegg må det tilstrebes å skape et variert
bekkeløp med svinger, kulper («kulp-stryk-kulp»-utforming) og noe varierende
helningsgradient både ved lave og høye vannføringer. Det må imidlertid påses at variasjon i
bekkeløpet ikke medfører temporære eller absolutte vandringshindre, eksempelvis i form av
større sprang.
Bekkebunnen dekkes med naturlig elvestein i ulik fraksjonsstørrelse, der det gjerne også
utplasseres enkelte større enkeltstein som bryter vannfilmen. Egna bunnsubstrat i gammelt
bekkeløp bør tas vare på og gjenbrukes i nytt løp. Det må imidlertid regnes med et behov for
noe tiltransportering av morenemasser.
På hydraulisk egna arealer legges det ut gytegrus. Gytegrus kan med fordel også legges ut i
flomsone øverst i omlagt bekkestrekning for naturlig sedimenttransport i flomvannsepisoder.
6.2.2.4 Kulvertkryssinger
I vurdering av tiltakets påvirkning på akvatisk fauna er det forutsatt at samtlige
kulvertkryssinger i anadrom del av sidevassdrag utføres på en slik måte at kulvertene
ivaretar toveis fiskevandring. Det viktigste avbøtende tiltaket ved bekkekryssinger er dermed
allerede forutsatt i konsekvensutredningen. Det er derimot en rekke metoder for å ivareta
fiskevandring gjennom kulverten, og det er bred forståelse for at kulverter med naturlig
bunnsubstrat er å foretrekke. I tillegg bør det tilstrebes at kulverter ikke er vesentlige smalere
enn det naturlige bekkeløpet, slik at man blant annet unngår unødvendig
vannhastighetsøkninger gjennom kulverten.
Det må i tillegg tilrettelegging for mindre dyr i kulverter og andre gjennomgående løp som
fører mellom levesteder for landlevende vilt. Kunnskapsgrunnlaget om mindre pattedyr,
amfibier og invertebrater leveområder og ferdselsårer er normalt langt dårligere enn hva man
vet om større dyr. En god tommelfingerregel for å bøte på denne kunnskapsmangelen er
derfor å sikre fremkommelighet for disse dyrene der muligheten byr seg. Erfaringsmessig
benytter også landlevende dyr i stor grad dalsøkk, bekker og sig som viktige korridorer.
Etablering av vilthyller i planlagte fiskekulverter og en god innsats på å forankre inngangene
til kulvertene til terrenget på en god måte, er ofte en god løsning for mindre dyr. For litt større
dyr kan også en mindre utvidelse av gjennomløpene være nødvendig. I prosjektet er
fremdeles ikke rør og kulverter detaljprosjektert. Prinsippene fra Håndbok V134 Veger og
dyreliv [47], vil bli lagt til grunn for videre planarbeid og innarbeides også i MOP.
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6.2.2.5 Istandsetting av kantvegetasjon og erosjonssikringer
Kantsonene langs Gaula og sidevassdrag har en helt spesiell funksjon som
spredningskorridor og ferdselsåre for en rekke organismer. På flere strekninger utfylling og
erosjonssikring langs Gaula og sidevassdrag medføre nye inngrep i kantsonen. Det
forutsettes at disse områdene revegeteres med stedegne arter og restaureres til naturtilstand
etter anleggsfasen.
Generelt bør hogst i kantvegetasjonen holdes til et minimum, og utføres utenfor
hekkesesongen for å hindre hogst av trær med reir. For å gi grunnlag for naturlig
revegetering med stedegen vegetasjon bør toppmasser skaves av og legges tilbake oppå
forbygningene som vekstmedium med lokale frøbanker. Gjeninsetting og gjeninnplanting av
enkelte eller mindre grupper med løvtrær gir både raskere revegetering og større variasjon i
alder og størrelse på trærne i kantskogen, etter hvert som denne reetablerer seg. Naturlige
elementer slik som større steiner og stokker flyttes forsiktig ut, og legges tilbake i kantsonen
etter tiltaket er gjennomført.
Flere av disse tiltakene er også relevante ved reetablering av kantvegetasjon som følge av
bekkeomlegging, se kap. 6.2.2.3.
6.2.2.6 Miljøvennlige erosjonssikringer
På generelt grunnlag bør bruken av erosjonssikringer begrenses til de arealer der det er
absolutt nødvendig, da erosjonssikringer typisk anlegges i elvemorfologisk aktive soner som
påvirker naturlig elvedynamikk og ofte reduserer vanndekt areal.
Om mulig bør det tilstrebes å trekke erosjonssikringene noe unna elvebredd/bekkekant, slik
at naturlig substrat kan tilføres mellom vassdrag og erosjonssikring. På denne måten kan
habitatkvaliteter ivaretas ved naturlig og variert bunnsubstrat, samt variert
strømningsmønster, hydraulisk ruhet og mulighet for at vegetasjonssone kan reetableres
mellom vassdrag og sikring.
Dersom det må etableres sikringskant i selve vassdraget er uregelmessig steinutlegg langt å
foretrekke fremfor en glatt steinplastring eller støpt mur. Dette skyldes at et mer «rufsete»
steinutlegg skaper stor hydraulisk ruhet og gir godt med skjul og hulrom, som igjen kan
medføre gode livsbetingelser for ungfisk. NVEs håndbok om sikring legges til grunn for
videre planarbeid.
6.2.2.7 Optimalisering av utslippspunkt av veivann i Gaula
Alt forurenset veivann skal etter rensing føres via rør til Gaula. Ute i hovedstrømmen vil
veivannet neppe medføre noen påviselige effekter. Det er likevel en liten bekymring knyttet til
at det er krevende å føre vannet helt ut i hovedstrømmen mange steder. Enkelte steder vil
veivannet kunne ende ut i flomdammer og delvis tørre elveløp i perioder med liten
vannføring. Her er det fullt mulig at vannmiljøet vil kunne bli negativt påvirket i kortere eller
lengre perioder, og dette optimaliseres i videre planarbeid.
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6.2.2.8 Tetting av tunnel
Homyrkamtunnelen kan medføre uttørkingseffekter på overliggende naturtyper dersom den
ikke tettes tilstrekkelig. Det er påvist en rekke fuktsig og kildefremspring over
Homyrkamtunnelen, og eventuell drenering til tunnelen vil forringe disse kvalitetene.

6.2.3

Stedsspesifikke avbøtende tiltak - Strekning 1

Støyskjerming gjennom Gauasumpen
Det bør etableres minimum 2 meter høye støyskjermer på hele strekningen gjennom
Gauasumpen. Det vil være nødvendig med skjermer på både bru og fylling. Eventuell
veibelysning bør legges i rekkverkene innenfor støyskjermen for å redusere lysforurensning.
Forlengelse av bruer gjennom Gauasumpen
Det hefter betydelige negative effekter knyttet til etablering av fyllinger i Gauasumpen. Ved
en forlengelse av brua over Gaua vil man redusere direkte arealbeslag i den verdifulle
flommarksskogen og redusere hydrologiske effekter som vil påvirke flommiljøene.
Istandsetting av erosjonssikret elvekant ved bru Røskaft
Erosjonssikringene ved den nye brua over Røskaft vil også medføre større inngrep direkte i
elvebreddene på begge sider av elva. Reetablering av naturlig elvekant og strandlinje blir her
viktig. Eventuelle morenemasser/elvestein som graves ut i den bratte sidekanten kan med
fordel tilbakeføres til elv/elvekant.
Flytting av bekker og etablering av nye bekkeløp med miljødesign
Det må etableres nye bekkeløp med miljødesign for Gyllbekken og Grinnibekken. Det er
avsatt tilstrekkelige arealer til at omleggingene kan utføres som en «naturhermende»
bekkestrekning, men det vil definitivt kreve en vesentlig innsats i prosjektering og utførelse
av bekkeomleggingen for at ambisjonen om en velfungerende sjøørretbekk skal innfris. Dette
vil imidlertid være helt avgjørende for at tiltaket ikke skal medføre vesentlig habitatforringelse
og sterkt redusert smoltproduksjon i forhold til dagens situasjon.
Etablere tilbaketrukket erosjonssikring i elva Gaua
Etablering av erosjonssikringer oppover sideelva Gaua vurderes å kunne ha betydelige
negative miljøeffekter. Dersom dette arbeidet må gjennomføres bør det vurderes om det er
teknisk mulig å gjennomføre sikring på en miljømessig måte med tilbaketrukket
erosjonssikring slik at ikke elvekanten låses og naturlig elvedynamikk i stor grad opphører.
Hensyn til Nordtømmeterrassene
Ved Sandbrauta vil veien og nødvendige skjæringer og stabiliseringstiltak medføre
betydelige inngrep i terrasselandskapet. Som et avbøtende tiltak er det viktig hvordan man
avslutter inngrepene oppover lisiden slik at det går et mest mulig tydelig skille mellom
naturlige kvartærgeologiske terrasser og maskinell og konstruert landskapsforming knyttet til
veibyggingen.
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6.2.4

Stedsspesifikke avbøtende tiltak - Strekning 2

Begrense påvirkning av gyteområde ved erosjonssikring i elv/elvekant ved Nerkåsa (alt. 2.1)
I dette partiet av elva er det et svært viktig gyteområde, som må ivaretas så langt som mulig
ved etablering av erosjonssikringen, både med tanke på anleggsgjennomføringen og det
endelige resultatet. Det må derfor tilstrebes å berøre elveløpet i så liten grad som overhodet
mulig ved bygging av sikringen. Se kapittel 6.2.2.6 om miljøvennlige erosjonssikringer.
Flytting av bekker og etablering av nye bekkeløp med miljødesign
Det må etableres nye bekkeløp med miljødesign for Loa ved realisering av alternativ 2.1.
Som for bekkeomleggingene ved strekning 1 vil det kreves en vesentlig innsats i
prosjektering og utførelse av bekkeomleggingen for at ambisjonen om en velfungerende
sjøørretbekk skal innfris. Dette vil imidlertid være helt avgjørende for at tiltaket ikke skal
medføre vesentlig habitatforringelse og sterkt redusert smoltproduksjon i forhold til dagens
situasjon i det berørte bekkesegmentet.
Ved realisering av alternativ 2.2 kreves erosjonssikring av Kaldvella opp- og nedstrøms
krysningspunktet. Muligheter for miljøvennlig erosjonssikring må vurderes for å i størst mulig
grad unngå habitatforringelse.
Støyskjerming forbi Kåsadammen
Det bør etableres minimum 2 meter høye støyskjermer på hele strekningen forbi
Kåsadammen. Belysning bør anlegges slik at lysforurensningen inn i området blir minimert.
Støyskjerming og lysskjerming gjennom Gammelelva naturreservat
Det bør etableres minimum 2 meter høye støyskjermer på brua over Gammelelva
naturreservat. Belysning bør anlegges slik at lysforurensningen inn i området blir minimert.
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6.3 Anleggsperioden
6.3.1

Generelle tiltak

6.3.1.1 Unngå hogst og markavdekning i hekkeperioden for fugl
I tiltaksområdet finnes viktige hekkeområder for fugl både i skogsområder og ute i
kulturlandskapet. Ved planlegging av hogst og markavdekning bør dette gjennomføres
utenom hekkeperioden for fugl. I praksis bør slike aktiviteter unngås i perioden 1. april til 1.
august.
6.3.1.2 Benyttelse av usortert elvegrus til fyllinger/midlertidig adkomst i elveløpet
Ved bygging av brupilarer kreves fyllinger ut til pilarer/spuntkasser. Det vil etterstrebes at så
mye som mulig av massene som kreves til dette arbeidet fjernes, som i seg selv vil være et
avbøtende tiltak. Imidlertid kan benyttelse av masser som naturlig vil ha en funksjon i
elveløpet benyttes, og som elva delvis selv kan få lov til å transportere i etterkant av
anleggsgjennomføringen. Tilsvarende vil kunne utføres som avbøtende tiltak ved bygging av
midlertidige adkomstveier i elveløp/flomsone i forbindelse med erosjonssikringer.
I Gaula ved Leberg ble usortert elvegrus benyttet for å bygge adkomst med graver ut i
elveløpet vinteren 2022 i forbindelse med restaureringstiltak, nettopp for å kunne la dette
substratet forbli i elveløpet og la elva selv fordele grusen videre nedstrøms. Gaula har
mangel på substrattilførsel, som stedvis har medført blotninger av leire på elvebunnen. Dette
gjør tiltak som omhandler økt tilførsel av elvesubstrat ekstra aktuelt.
6.3.1.3 Unngå sammenhengende anleggsaktivitet i elveløpet i sårbare perioder for fisk
Tidspunkt for anleggsarbeid i elveløpet, eksempelvis ved bygging av brufundamenter med
tilhørende fylling, må hensynta sårbare perioder for fisk. Dette er i stor grad knyttet til
gytevandring, gyting og smolt-utvandring, og tiltak for å unngå uheldige påvirkninger vil blant
annet avhenge av varighet til de ulike arbeidsoperasjonene. Generelt sett vurderes vinteren
som best egnet for å gjennomføre tiltak i elv, med tanke på både biologiske og hydrologiske
forhold. Det er også av betydning når på døgnet anleggsarbeidene i elv pågår. Påvirkningen
fra støyende arbeider i elva kan reduseres betydelig dersom arbeidene avvikles på dagtid
slik at gytefisk kan vandre fritt opp under de mest aktive vandringstidene i skumring og på
nattestid.
6.3.1.4 Hensynta gyteområder
Ved arbeid vinterstid og i nærhet til kjente gytearealer er det viktig å etterstrebe at disse
arealene påvirkes i så liten grad som mulig, for å redusere sannsynligheten for økt eggdødelighet. Dette gjelder både med tanke på direkte påvirkning som igjenfylling eller
tørrleggingseffekter, og indirekte effekter som følge av hydrauliske påvirkninger eller
sedimentering.
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6.3.2

Stedsspesifikke tiltak

Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen sør
Benyttelse av usortert elvegrus til fyllinger/midlertidig adkomst i elveløpet
Tiltaket er beskrevet under generelle tiltak, og foreslås utført ved bygging av
erosjonssikringene som er planlagt på strekningen (Gyllan, oppstrøms Gaulfossen og
muligens ved Røskaft). Flere av erosjonssikringene vil bygges på tørt land, men med behov
for adkomst i elva for å grave seg ned til nødvendig dybde for masseutskifting i kantsonen.
Denne midlertidige adkomsten kan med fordel anlegges med naturlig
elvesubstrat/morenemasser som kan etterlates til elveløpet etter endt anleggsaktivitet.
Hensyn til gyteperiode
Arbeid ved Røskaft (uavhengig av valgt alternativ) vil foregå i nærheten til et viktig
gyteområde for laks. Arbeid som inkluderer graving, utfylling eller annen støyende aktivitet i
elveløpet eller kantsonen bør ikke utføres i perioden før og under gyting i dette området.
Strekning 2 Homyrkamtunnelen – Kvål
Benyttelse av usortert elvegrus til fyllinger/midlertidig adkomst i elveløpet
Kapittel 6.3.1.1 omhandler benyttelse av elvegrus/elvestein i fyllinger/adkomstveier i
elveløpet. Dette vil kunne være et godt egnet avbøtende tiltak ved bygging av bru ved Kvål
og/eller Ler. Elvesegmentet nedstrøms planlagt brukryssing ved Kvål har stedvis store
arealer med blottlagt leire, og substrattilførsel vurderes å være et svært gunstig tiltak for å
forbedre habitatkvalitetene både her og generelt i Gaula.
Dersom det er behov for midlertidig utfylling i elveløpet i forbindelse med etablering av
erosjonssikring ved Nerkåsa, foreslås tilsvarende bruk av elvegrus/morenemasser som
beskrevet for brubyggingen.
Hensyn til gyteperiode
Som nevnt tidligere i utredningene ligger en av de viktigste gyteområdene i nedre deler av
Gaula ved Nerkåsa i området der det er behov for erosjonssikring hvis alternativ 2.1
realiseres. Arbeid som inkluderer graving, utfylling eller annen støyende aktivitet i elveløpet
eller kantsonen bør ikke utføres i perioden før og under gyting i dette området.
Hensyn til svært verdifullt insektliv ved Leberg
Etter at veien kommer ut av Homyrkamtunnelen i begge alternativ, passerer den elveøra
Nedre Leberg som er en av de viktigste leveområdene for det spesielle insektlivet på Gaulas
elvebredder og ører. Selve europaveien vil være over hundre meter unna, men omlegging av
lokalvei og sannsynlige anleggsområder gjør at områder fortjener særlig oppmerksomhet. Ut
fra foreløpige planer vurderes området å bli ubetydelig påvirket, men hensynet til denne
lokaliteten må tungt inn i anleggsplanleggingen.
Etablering av søyler og fundamenter over Fornesøra
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Ved valg av alternativ 2.2 må det utarbeides detaljerte planer for hvordan spuntkasser og
fundamenter kan bygges uten å påvirke de svært verdifulle leveområdene for elvesandjeger
på Fornesøra.

6.4 Behov for oppfølgende undersøkelser
Kartlegging av fremmede arter
Det er i forbindelse med kartleggingen av naturverdier i planområdet gjennomført en enkel
oversiktskartlegging av fremmede arter i tiltaksområdet. Det er store forekomster av
fremmede arter flere steder, og særlig spredningen av hagelupin elvebreddene langs Gaula
er en stor miljøutfordring.
Anleggsarbeidene i forbindelse med ny E6 vil medføre en fare for spredning av arter.
Anleggsarbeidene vil trolig foregå både i infiserte og ikke-infiserte områder. Det er derfor
viktig at man da har kontroll på infiserte jordmasser, at anleggsmateriell holdes fritt for frø og
at man lykkes med naturlig revegering uten at de konkurransesterke og aggressive
fremmedartene får overtak. For å lykkes med dette må det gjennomføres en grundig
kartlegging av fremmede arter før planlegging av anleggsarbeidene.
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7 SAMMENSTILLING AV KONSEKVENSER
Strekning 1 Gyllan – Homyrkamtunnelen
Alle de tre foreslåtte alternativene vil passere Ytter Skjervollan og Hovin naturreservat på
strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen. Reservatene ligger på motsatt side av Gaula, i
en avstand på henholdsvis 100 og 150 meter. Støy vil kunne øke noe i reservatene, men da
formålet med vernet er å ivareta viktig vegetasjon og naturtyper, vurderes tiltaket å ha
ubetydelige konsekvenser og alternativene rangeres likt.
Det er to særegne geologiske elementer på strekningen. Den spesielle Gaulfossen, som er
ett av få virkelig hurtigstrømmende partier i Gaula, og de markante terrassene ved
Sandbrauta og Nordtømme. For dette deltemaet vil alternativ 1.1 foretrekkes klart, da det
både unngår bru rett over Gaulfossen og inngrep i terrasselandskapet. Både alternativ 1.2A
og 1.2B vil medføre relativt stor visuell virkning på Gaulfossen og medføre inngrep i
terrasselandskapet, som reduserer dette spesielle områdets verdi som geologisk arv.
Det er likevel hensynet til økologiske funksjonsområder for dyr og fugler som virkelig
skiller alternativene. Mens alternativ 1.1 stort sett unngår alvorlige konflikter med dyre- og
fuglelivet på østsiden av Gaula, vil alternativene 1.2A og 1.2B begge gå tvers igjennom de
svært verdifulle fugleområdet Gauasumpen. Direkte arealbeslag, støy og andre forstyrrelser
vil forringe Gauasumpen og Hovindammen sterkt. Dette medfører høye konsekvensgrader
for alternativene som foreslås her.
Landskapsøkologiske funksjonsområder vil bli påvirket av tiltaket. For trekkende fugl vil
brua over Gaula ved Røskaft utgjøre et mulig kollisjonshinder for fugl, men sannsynligheten
for at dette medfører vidtrekkende konsekvenser er liten. Tiltaket vil medføre enkelte nye
brudd i grøntstrukturen langs Gaulas bredder, men de fleste stedene vil berørte områder
kunne reetableres. Ny motorvei med sammenhengende viltgjerder vil i alternativ 1.1
begrense dyrenes passasjemulighet til brua over Gaula ved Røskaft, faunapassasjen ved
Grinnibekken og over hele Homyrkamtunnelen. For alternativene 1.2A og 1.2B er det i tillegg
avsatt areal for passasjemulighet under bru ved Hovindammen. Ingen av de foreslåtte
alternativene vurderes til å medføre vandringshindre for anadrom fisk. I sum vurderes tiltaket
å medføre noe forringelse av landskapsøkologiske strukturer og funksjonsområder. Alternativ
1.1 foretrekkes klart da denne løsningen ikke fragmenterer de viktige områdene ved
Gauasumpen.
Naturtyper og vegetasjonen på strekningen fra Gyllan til Homyrkamtunnelen omfatter i
hovedsak kantvegetasjon i form av blant annet flomskogsmark og åpen flomskogsmark
(elveører), samt gammel høgstaudegråorskog langs Gaula og sidevassdrag. I tillegg finnes
kulturbetingete naturtyper som slåtte- og beitemarker, samt enkelte forekomster av
nedbørsmyr og rasmark. Konsekvensene for naturtyper og vegetasjon er omtrent
sammenfallende for de tre alternativene mellom Gyllan i sør og krysset ved Gaulfossen i
nord. Alternativ 1.1. krever riktignok mindre areal i flomsonen ved krysset sør for Gaulfossen,
da dette alternativet ligger lenger øst og dermed i større avstand fra elva. Alternativ 1.2A og
1.2B krysser begge et større, sammenhengende område med velutviklete flomskogsmiljøer
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ved utløpet til sidevassdraget Gaua, kjent som Gauasumpen. Det er for begge alternativer
planlagt brukryssing med en lang bru over Hovindammen i sør og en kort bru over Gaua i
nord. Den korte brua i nord gjør at veifyllingen beslaglegger et betydelig areal med flom- og
sumpskog, og i tillegg fragmenteres flomsletta og den lokale flomdynamikken i området
endres. Endringer i flomdynamikken medfører forringelse av ytterligere arealer med
flombetingete naturtyper. Alternativ 1.1 legges på østsiden av elva mellom Gaulfossen og
Røskaft, og krysser derfor ikke Gauasumpen. Alternativet ligger også på østsiden av
jernbanen, og dermed i større avstand fra elva og elvenaturen. Alternativet berører flere
semi-naturlige naturtyper i form av slåtte- og beitemarker og eng-liknende, artsrike veikanter.
Blant disse bør nevnes ei slåttemark ved Brauta som fortsatt holdes i hevd i dag. Dette utgjør
imidlertid relativt små naturinngrep. Alternativ 1.2B nærføres, til forskjell fra de øvrige
alternativene, med Gaula mellom Sandbrauta og Evjeøyan. Nærføringen gir imidlertid ikke
direkte tap av verdifulle naturtyper i flomsonen her. Alternativ 1.2B medfører imidlertid
betydelig større inngrep i myra ved Grinni. Selv om alle alternativene berører verdifulle
naturtyper, gir alternativene som krysser Gauasumpen (1.2A og 1.2B) klart størst
naturinngrep og konsekvenser for deltema naturtyper og vegetasjon.
For deltemaet funksjonsområder for fisk vil nærheten til Gaula på strekningen frem til
Gaulfossen gjøre at det for alle tre alternativer vil være nødvendig med utfylling på to kortere
strekninger der det må gjøres permanente inngrep i Gaula, i form av motfyllinger og
erosjonssikring. De strandnære arealene som berøres, har i dag meget god kvalitet som
oppvekstområder og befinner seg i nærheten av gyteområder for laks. Kantsikringene
anlegges med stein og vil kunne fungere som oppveksthabitat også etter at tiltaket er
realisert. Videre fra Gaulfossen skiller alternativene seg fra hverandre. Alternativene 1.2A og
1.2B krysser Gaula på en relativt kort bru over selve Gaulfossen. Dette er en god løsning da
man unngår pilarer og inngrep i selve elvestrengen. Alternativ 1.1 holder østsiden lenger
nordover og krysser Gaula først ved Røskaft. Også denne brua anlegges uten pilarer i elva,
men det vil være nødvendig med relativt omfattende erosjonssikring langs elvekantene på
begge sider for at brua skal stå trygt. Dette medfører imidlertid små eller ingen direkte
inngrep i elva (i driftsfase), slik at det ikke forventes at nærliggende gyteområder påvirkes i
særlig grad. Brukryssingene over Gaulfossen er isolert sett den beste løsningen for Gaula,
men dessverre medfører denne løsningen at motorveien må krysse over den svært viktige
sideelven Gaua. Alternativene 1.2A og 1.2B går her i samme trase. Gaua krysses i en bru
som sikrer sjøørreten mulighet for oppvandring, men det er utfordringene knyttet til
erosjonssikring som medfører de største konsekvensene for elva. På grunn av ustabile
masser er det skissert et mulig behov for å erosjonssikre en strekning på totalt 300 meter
opp- og nedstrøms brua. Det er sannsynlig at dette arbeidet vil påvirke Gaua betydelig. I
tillegg er det skissert et mulig behov for å erosjonssikre deler av elvekanten også videre
oppstrøms grunnet ustabile masser i influensområdet. Da traseen videre også kommer så
tett på Gaula ved Røskaft at det må påregnes sikringstiltak i elva, i akkurat det samme
området hvor brua i alternativ 1.1 kommer over, later det til at fordelene med å krysse Gaula
ved Gaulfossen forvitrer.
Videre nordover på vestsiden av Gaula vil alternativene 1.1 og 1.2A gå i samme trase og
treffe den øvre delen av anadrom strekning i Grinnibekken. Her må denne legges om på en
ca. 250 meter lang strekning. Berørt bekkestrekning er i dag svært produktiv og vital, og selv
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med stort fokus på miljødesign og god reetablering av omlagt strekning, er det av føre-varhensyn riktig å regne dette inngrepet som en forringelse av Grinnibekken. Alternativ 1.2B går
nærmere Gaula, og krysser Grinnibekken i bru nær utløpet til Gaula. Denne løsningen er
skånsom for Grinnibekken, men til gjengjeld vil stabiliseringstiltak kunne gjøre at
kantvegetasjonen langs Gaula vil gå tapt på en lengre strekning. Denne vil likevel kunne
revegeteres etter endt anleggsperiode.
Oppsummert hefter det ulemper med alle de tre alternativene, og ingen unngår helt inngrep
nært svært viktige funksjonsområdene for fisk i Gaula. Konsekvensen settes til middels til
stor negativ for alternativ 1.1 og stor til middels negativ for alternativ 2.1A/2.1B. Etter en
avveining av andre konfliktpunkter vurderes altså alternativ 1.1 som noe bedre enn øvrige til
tross for at denne krysser Gaula i et svært viktig område, da dette unngår inngrepene i det
viktige sidevassdraget Gaua, samt at brua planlegges uten pilarer i elv samt små eller ingen
behov for erosjonssikringer i selve elva. Videre vurderes 1.2B som noe bedre enn 1.2A da
man unngår omlegging av Grinnibekken.
Oppsummert alle delfag
Alternativ 1.1 er klart å foretrekke på denne strekningen, se Tabell 7-1. Alternativet medfører
liten eller middels negativ konsekvens for de fleste deltema, men grunnet mulige
konsekvenser knyttet til ny bru ved viktige gyteområder ved Røskaft trekkes den samlede
konsekvensgraden opp til høyt på middels. For alle deltema vurderes dette å være den beste
løsningen.
Alternativ 1.2A og 1.2B vurderes begge til å være klart verre. Hovedårsaken til dette er de
ufravikelige negative konsekvensene ved kryssingen av sidevassdraget Gaua med de viktige
flommiljøene som finnes her. Alternativet 1.2B vurderes som litt bedre enn 1.2A da man
unngår omlegging av Grinnibekken.
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Tabell 7-1. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativer, alle delstrekninger

Delområder

Alternativer

Strekning 1 – Gyllan – Homyrkamtunnelen sør
Alt. 1.1
0

Alt. 1.2A
0

Alt. 1.2B
0

Vegetasjon

--

---

---

Fugl og dyreliv

-

---/----

---/----

---

---/----

---/----

Landskapsøkologi

-

--

--

Geotoper

-

--

--

Alternativet medfører
store negative
konsekvenser for både
vegetasjon og
funksjonsområder for vilt
og fugl. I tillegg er
konsekvensene for fisk og
landskapsøkologi
betydelige.
Stor negativ
3
Dette alternativet
rangeres som dårligst for
samtlige deltema.

Alternativet medfører store
negative konsekvenser for
både vegetasjon og
funksjonsområder for vilt og
fugl. I tillegg er
konsekvensene for fisk og
landskapsøkologi
betydelige.

Verneområder

Fisk

Avveining

Alternativet har liten og
middels negativ
konsekvens for de fleste
deltema. Utfordringer
knyttet til de viktige
fiskeverdiene trekker opp
til høy middels.

Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Middels negativ
1
Alternativet vurderes som
klart best. For samtlige
deltema vurderes denne
løsningen som best eller
likestilt med øvrige.

Stor negativ
2
Alternativet er ikke bra for
naturmangfold og medfører
store negative konsekvenser
for alle deltema. Rangeres
så vidt bedre enn alternativ
1.2A da man slipper
omlegging av Grinnibekken.

Strekning 2 – Homyrkamtunnelen - Kvål
For deltemaet verneområder, vil alternativ 2.2 på strekningen fra Homyrkamtunnelen til Kvål
krysse gjennom Gammelelva naturreservat. Arealbeslag og forstyrrelser fra veien i drift vil
medføre en klar forringelse av verdiene som vernet er opprettet for å beskytte. Dette
alternativet vurderes følgelig til å ha svært stor negativ konsekvens. Alternativ 2.1 som går
på motsatt side av elva unngår verneområder og vil i liten grad påvirke Gammelelva
naturreservat.
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For geotoper og geologisk arv vurderes alternativ 2.2 som går gjennom kroksjøene og
flommarksskogen i Gammelelva naturreservat å være verre enn alternativ 2.1 som unngår
spesielle geologiske verdier.
For deltemaet vegetasjon og naturtyper vil også tunnelstrekningen kunne medføre en viss
påvirkning. Lengst sør går begge alternativene i tunnel, og kan medføre de samme
uttørkingseffektene på overliggende naturtyper dersom tunnelen ikke tettes tilstrekkelig. Det
er påvist en rekke fuktsig og kildefremspring over Homyrkamtunnelen, og eventuell drenering
til tunnelen vil forringe disse kvalitetene. Nord for tunnelen krysser alternativ 2.1 sidebekkene
Loa og Lera med bru, men medfører likevel tap av noe kantvegetasjon ved brukryssingene.
Ytterligere tap av kantvegetasjon og øvrige inngrep i naturtyper følger av nye lokalveier i
tilknytning til begge bekkekryssingene. Veien nærføres videre med Kåsa-dammen, men uten
inngrep i flomskogen her. Veien får større konsekvenser for naturtypene i bakkene på
vestsiden ved behov for sikringstiltak og anleggsområde. Her finnes bratte leirskråninger
med gammel høgstaudegråorskog samt sumpskog med stort innslag av rødlistearten
mandelpil. Tiltaket medfører videre noe inngrep i flomskog og elveører sør for Kåsabrua og
ved krysset sør for Kvålsbrua.
Det nordre tunnelpåhugget til alternativ 2.2 ligger kloss på flere verdifulle naturtyper, og kan
berøre disse i noen grad. Brua over Gaula ved Ler krysser et område med elveør og
flomskog på elvas østre bredde, og medfører noe påvirkning på disse naturtypene. Den
lange brua reduserer imidlertid inngrepet betraktelig sammenlignet med en veifylling på
samme strekning. Videre nordover parallellføres alternativet med jernbanen, i god avstand
fra elva og øvrige naturverdier. Alternativet krysser flomskog, sumpskog og elveører tilknyttet
Gammelelva naturreservat med bru to steder. Mulige konsekvenser inkluderer forurensning,
tilskygging og stabilisering og følgelig gjengroing av naturlig dynamiske naturtyper (elveører
og flomskog). Samlet er begge alternativene vurdert til å medføre forringelse-sterk
forringelse for naturtyper og vegetasjon.
For de viktige leveområdene for dyr og fugler vurderes alternativ 2.2 å være verst. Dels
skyldes dette konsekvensene for fuglelivet som er knyttet til Gammelelva naturreservat, hvor
veien og forstyrrelser fra denne vil fortrenge dyrelivet fra viktige leveområder. Det er også
sannsynlig at lysforurensing og forurensning fra veien kan påvirke dyrelivet i området og på
sikt både redusere artsmangfold og antall dyr som lever i reservatet. I tillegg vil alternativ 2.2
medføre forringelse av de svært verdifulle leveområdene for elvesandjeger ute på
Fornesøra. Dette er ett av tre gjenværende leveområder for denne svært truede og sårbare
billearten som vurderes til å være en viktig signal-art for Gaulavassdraget. I tillegg til dette er
også kulturlandskapet mellom Ler og Kvål viktige leveområder for en rekke
kulturlandskapsarter hvorav flere er å finne på rødlista. Alternativ 2.1 vurderes derfor å være
klart bedre for dyre- og fuglelivet, men alternativet er ikke uproblematisk. Særlig vil
passeringen av Kåsadammen medføre betydelige negative effekter for det svært rike
fuglelivet her. Faktisk er antallet registrerte arter av vannfugl større her enn inne i
Gammelelva naturreservat. Alternativet vil langt på vei forutsette effektiv støyskjerming
mellom vei og Kåsadammen, for at det ikke skal medføre store negative konsekvenser.
Landskapsøkologiske funksjonsområder vil også bli berørt på strekningen. Motorveien vil
i begge foreslåtte alternativer medføre barriere som reduserer dyrelivets bevegelsesfrihet i
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landskapet. Alternativ 2.1 vil medføre barrierer for to regionalt viktige vilttrekk som kommer
ned fra åsene mot Loa. Bruene over Loa og Lera antas å avbøte noen av den negative
effekten. Alternativ 2.2 vil medføre en fragmentering av de fine funksjonsområdene i og rundt
Gammelelva naturreservat. I tillegg til de åpenbart viktige områdene inne i reservatet, er
også sammenbindingen av kulturlandskapet, flomskogsmarkene og selve vassdraget med
sine elvebredder og elveører svært viktige landskapsøkologiske funksjonsområder.
Anleggelsen av motorveien rett gjennom kjernen av dette landskapet vurderes følgelig å
medføre betydelige konsekvenser for sammenhengene i dyrenes funksjonsområder. Det
vurderes som klart formildende at veien på deler av strekningen vil anlegges på bruer som
sikrer fremkommelighet for dyr. Enkelte steder på strekningen vil veien komme så langt ut
mot Gaula at de sammenhengende kantsonene blir kraftig innsnevret eller avskåret. Man vet
fra før at slike kantsoner langs vassdrag er viktige ferdselskorridorer for en rekke ulike arter
og organismegrupper. Alternativ 2.1 vurderes i sum til å være klart best. Dette alternativet
splitter i mindre grad opp store intakte leveområder for arter. Problemene knyttet til
avskjæring av kantvegetasjon langs Gaula og viktige hjortevilttrekk fra dalsidene ned til
beiteområdene i lavlandet og langs elva er på mange måter tilsvarende.
For deltemaet fisk vurderes alternativ 2.2 på strekningen nord for Homyrkamtunnelen å
være best. Årsaken til dette beror blant annet på at alternativ 2.1 medfører inngrep i viktige
gyte- og oppvekstområder ved kryssing av sidevassdraget Loa. Loa er vurdert som en av de
viktigste sidevassdragene til Gaula med tanke på rekruttering av sjøørret, og kryssingen
medfører at bekken må legges om over en strekning på om lag 180 meter. I tillegg til en høy
tetthet av ørretyngel er det også registrert middels tettheter av laksunger i aktuell del av Loa.
Som for Grinnibekken vil konsekvensene av omlegging i stor grad avhenge av utformingen til
ny bekkestrekning. Av føre-var-hensyn legges det uansett til grunn at tiltaket vil medføre en
forringelse av habitatet i form av redusert kvalitet som gyte- og oppvekstområde.
Videre vil motorveibrua over Gaula ved Kvål gå rett over et tidligere registrert gyteområde for
laks. Det er ikke dokumentert årviss gyting her, og arealet er relativt begrenset i geografisk
omfang, men området behandles likevel inntil videre som intakt og viktig. Etablering av
pilarpar i umiddelbar nærhet til gyteområdet medfører en betydelig risiko for at dette
funksjonsområdet forringes. Særlig på kort sikt i anleggsfasen vil konsekvensene være
betydelige. I driftsfasen vurderes imidlertid både direkte og indirekte arealbeslag å være
svært beskjedne grunnet valgt byggemetode.
Alternativ 2.2 vurderes som bedre, men er ikke uten konsekvenser. Kryssing av Gaula ved
Ler vurderes å ha relativt liten påvirkning på viktige funksjonsområder i tiltakets driftsfase.
Videre vil veien krysse det anadrome sidevassdraget Kaldvella og utløse behov for
erosjonssikring både opp- og nedstrøms krysningspunktet, medføre relativt store inngrep i
den sjøørretførende bekken «Kvennbekken» og påvirke Gaula med etablering av bru med
flere pilarer inn mot Kvål. Kryssingen antas imidlertid ikke å påvirke dokumenterte
gytearealer, grunnet avstanden til disse. Oppsummert for delstrekningen rangeres alternativ
2.1 som dårligere enn alternativ 2.2, grunnet brukryssing i et område med dokumentert
funksjon som gyteområde for laks, samt behov for omlegging av en strekning av
sidevassdraget Loa som i dag er vurdert som svært produktiv.
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Oppsummert alle delfag
Dette er en vanskelig veistrekning da det til dels er motstrid mellom ulike delfag innenfor
naturmangfold. Alternativ 2.1 vurderes samlet sett som best, se Tabell 7-2. Årsaken til dette
er i hovedsak at man unngår å krysse Gammelelva naturreservat. Dette alternativet vurderes
også som best for vegetasjon, fugle- og dyreliv og landskapsøkologi. For fisk derimot,
vurderes kryssingen av Gaula ved Kvål å medføre betydelige negative effekter for
sannsynlige gyteområder for laks.
Tabell 7-2. Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativer på strekningen Homyrkamtunnelen-Kvål
samt vurdering av ulike alternativer for gjennomgående vei fra Gyllan til Kvål.

Strekning 2 – Homyrkamtunnelen - Kvål
Alt. 2.1
Verneområder
0
Vegetasjon
--Fugl og dyreliv
--/--Fisk
--Landskapsøkologi
-Geotoper
Avveining
Alternativet vurderes å medføre store negative
konsekvenser for verdiene knyttet til laks og
sjøørret i Gaula. Dette temaet vurderes som
særlig viktig da Gaula er et nasjonalt
laksvassdrag og dette hever den sammenlagte
konsekvensgraden.
Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

Stor negativ
1
Alternativet vurderes som best eller likestilt med
øvrig alternativ for alle tema unntatt fisk. Fisk
teller tungt, men hensynet til verneområdet og
øvrige tema gjør likevel at alternativet rangeres
som best.

Alt. 2.2
---------/-----Kryssingen gjennom Gammelelva
naturreservat med forringelse av
naturverdiene her medfører svært
stor negativ effekt. Også for øvrige
deltema vurderes løsningen å
medføre overveiende middels og
store negative effekter.
Svært stor negativ
2
Alternativet vil medføre forringelse av
et naturreservat og vurderes også for
de fleste andre tema å medføre
betydelige negative konsekvenser for
de andre deltemaene. Løsningen er
ikke heldig for naturmangfold.
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I Tabell 7-3 er de ulike delstrekningene satt sammen til sammenhengende kombinasjon av
alternativ. Kombinasjonen 1.1 + 2.1 vurderes som klart best for naturmangfold.
Tabell 7-3. Sammenstilling av delstrekninger til gjennomgående alternativ.

Sammenstilling av strekning 1 + strekning 2

Verneområder
Vegetasjon
Fugl og vilt
Fisk
Landskapsøkologi
Geotoper
Avveining
Samlet vurdering
Rangering
Forklaring til
rangering

1.1 + 2.1

1.1 + 2.2

1.2A + 2.1

1.2A + 2.2

1.2B + 2.1

1.2B + 2.2

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

-----/----/----/----/---/--

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

--------/-------/----

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

--------/-------/----

Middels
negativ
1

Stor/svært
stor negativ
4

Stor negativ

Svært stor
negativ
6

Stor negativ

Svært stor
negativ
5

3

2

Beste alternativ Beste alter-

Dårligste

Dårligste

Dårlig

Dårlig

på begge

nativ på

alternativ på

løsning på

alternativ på

alternativ på

strekninger.

strekning 1,

strekning 1.

begge

strekning 1.

strekning 1.

Inngrep i

Unngår inngrep med inngrep i

strekninger.

Inngrep i

Inngrep i

i verneområder, Grinnibekken. Gauasumpen

Inngrep både i

Gauasumpen

Gauasumpen

men med

Inngrep i

og Grinni-

Gauasumpen,

trekker ned.

trekker ned.

inngrep i

naturreservat

bekken

Grinnibekken

Beste løsning

Dårligste

Grinnibekken.

på strekning 2 trekker ned.

og

på strekning

løsning på

trekker ned.

Beste løsning

naturreservat

2.

strekning 2.

på strekning

trekker ned.

2.

Inngrep i
naturreservat
trekker ned.
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