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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 vil bedre trafikksikkerheten, forkorte reisetid og styrke vekst og utvikling i 
landsdelen. E6 Korporalsbrua – Gyllan inngår som en del av denne store oppgraderingen av 
E6 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 mellom Korporalsbrua og Gyllan. Strekningen er ca. 16 km og ligger i Midtre Gauldal 

kommune og Melhus kommune. Veien mellom Prestteigen – Håggåtunnelen ble åpnet i 1991, 

mens ny vei med to felt og midtdeler ble åpnet i 2013 mellom Håggån – Gyllan.  

I Midtre Gauldal kommune foreligger godkjente reguleringsplaner på strekningen sør for 

Prestteigen fra 2016 og 2017 utarbeidet av Statens vegvesen for tofeltsvei med 

forbikjøringsfelt. Nye Veier ønsker å heve standarden ytterligere i henhold til nye veinormaler 

og optimalisere løsninger, slik at samfunnet får mer trafikksikker vei for pengene.  

Detaljregulering for E6 Prestteigen – Gyllan ble lagt ut til offentlig ettersyn i juli 2020 av Nye 

Veier. Det kom inn mange høringsuttalelser og flere innsigelser, spesielt om miljøforhold ved 

Støren, Gaula og Sokna, beslag av dyrka mark samt krav om rømningsveier for 

Størentunnelen. Nye Veier har derfor forsøkt å finne et annet alternativ for E6-traséen forbi 

Støren på strekningen Storløkkja – Gyllan.  

Nye Veier vil vurdere om lang tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren kan være en bedre 

løsning enn reguleringsplanforslaget fra 2020. Denne silingsrapporten danner grunnlag for å 

anbefale en trasé, og videre planprosess tilpasses anbefalingen.  
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SAMMENDRAG 

Hensikten med silingen 

For strekningen E6 Prestteigen – Gyllan har det vært gjennomført en reguleringsplanprosess 

med planforslag på høring i 2020. Etter høringen ble lang tunnel vest for Støren lansert som et 

alternativ til planforslaget.  

Silingsrapporten beskriver de to alternativene og begrunner hvorfor det ene alternativet er 

bedre enn det andre. For vurdering av verdier og konfliktpotensial er Statens vegvesens 

håndbok V712 (2021) kap. 3.7. Utvikling av alternativ og siling, samt kap. 6.3. Forenklet 

metode benyttet. I tillegg er det benyttet evalueringsmatrise i henhold til Nye Veiers interne 

prosedyrer. Rapporten danner grunnlag for å komme fram til en anbefalt trase. 

 

Det er to alternativer som er vurdert for ny E6. Alternativ 1 er en firefeltsvei i dagen gjennom 

Støren og baserer seg på reguleringsplanforslaget, som har vært ute på høring. Alternativ 2 er 

en løsning der ny E6 går i en lang tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren.  

 

Trafikk 

Trafikkmengden i 2030 på ny E6 ved Prestteigen er beregnet til 8 000 kjt/døgnet i alternativ 1. 

I alternativ 2 er trafikkmengden på ny E6 6 700 kjt/døgnet, mens trafikken ved Prestteigen er 

redusert til 1 700 kjt/døgnet. 

 

Ny E6 reduserer reisetiden mellom Korporalsbru og Gyllan med ca. 2,5 minutt for alternativ 1 

og 4 minutt for alternativ 2. Alternativ 2 gir en innkorting i reisevei på 2,3 km sammenlignet 

med alternativ 1.  

 

Kostnad 

Alternativ 1 er beregnet til 3,77 mrd. kr, mens alternativ 2 er beregnet til 3,34 mrd. kr. 

Foreløpige beregninger viser at alternativ 2 er ca. 430 mill. kr rimeligere enn alternativ 1, se 

tabell 2 i kap. 4.3.    

 

Prissatte virkninger 

De prissatte virkningene er beregnet og vist i tabell 3. Alternativ 2 har 1,3 mrd. kr større 

nettonytte enn alternativ 1, og rangeres først. 

 

Det er kun for kostnadene knyttet til det offentlige at alternativ 1 er marginalt bedre enn 

alternativ 2. Hovedårsaken til forskjellen er at lang toløpstunnel øker drifts- og 

vedlikeholdskostnadene for alternativ 2 (tabell 4) sammenlignet med alternativ 1.  
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Tabell 3 Oversikt over prissatte virkninger. Kilde: Cowi, Rapport Alternativ trasé Støren (2021-10-21). 

Silingskriterier  

mill. kr (2021) 

Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom 

Støren 

Alternativ 2 –  

tunnel gjennom Mannfjellet 

Trafikanter og transportbrukere  730 1 710 

Operatører 0 0 

Det offentlige -2 990 -3 020  

Samfunnet for øvrig -580 -180 

Nettonytte  -2 840  - 1 500 

 

Ikke-prissatte virkninger 

For alle ikke-prissatte tema er alternativ 2 rangert bedre enn alternativ 1. Se oppsummering i 

tabell 21.  

  

Tabell 21 Samlet vurdering ikke-prissatte tema 

Konsekvenstema Alternativ 

1 

Alternativ 

2 

Merknad 

Landskapsbilde 2 1 Alternativ 1 har høyest konfliktpotensial på 

områder med høy verdi, elvene Gaula og 

Sokna, samt ved Prestteigen. Lengre strekning 

med E6 i dagen gir potensial for konflikt.  

Friluftsliv/ by- og bygdeliv 2 1 Alternativ 1 har konfliktpotensial for 50 % av 

strekningen, mens 2 har for 10–15 % av 

strekningen. Alternativ 2 gir betydelig 

støyreduksjon for Støren. 

Kulturarv 2 1 Alternativ 1 har flere delområder med 

konfliktpotensial middels og høyt, og er derfor 

rangert sist. Alternativ 2 har kun to områder 

med høy konfliktgrad; tunnelpåslag og 

lokalvei/vernet vei ved tunnelpåhugg nord.   

Naturmangfold 2 1 I alternativ 2 ligger tunnelpåhugg i 

naturreservat, men alternativ 1 har større 

konflikter med tiltak i Sokna og Gaula. I tillegg 

har alternativ 1 noe mer inngrep i kantskog og 

viktig naturtype.   

Naturressurser  2 1 Det er først og fremst knyttet konflikter til 

beslag av jordbruksareal. Konfliktpotensialet 

vurderes til å være stort på 60–70 % av 

strekningen for alternativ 1 med permanent 

beslag av vel 100 daa dyrka mark.  

For alternativ 2 utgjør konfliktpotensialet om 

lag 25 % av strekningen med permanent 

beslag av om lag 55 daa dyrka mark. 

Rangering 2 1  
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Sammenstilling av alle tema  

Rangering for de enkelte temaene er vist i tabell 23. Alternativ 2 rangeres best for de fleste 

tema. Det er kun for tema knyttet til jernbane og lokale virkninger at det er gitt lik rangering 

mellom alternativene.  

 

Tabell 23 Rangering av alternativ – samlet vurdering. 

Konsekvenstema Alternativ 1 Alternativ 2 Merknad 

Prissatte virkninger 

 

 

 

2 1 Alternativ 1 gir høyere negativ netto nytte enn 

alternativ 2. Forskjellen i nettonytte er på 1,34 

mrd. kr. 

 

Klimagassutslipp 2 1 De totale klimagassutslippene for alternativ 1 

er 25 % høyere enn for alternativ 2. 

 

Ikke-prissatte 

virkninger 

2 1 Alternativ 2 har minst konfliktpotensial og minst 

påvirkning av ytre miljø. Alternativ 2 gir 2,3 km 

kortere E6, og 60 % av strekningen går i 

tunnel. I nord er alternativ 1 og 2 

sammenfallende. Dette tilsvarer 20 % av 

strekningen.   

 

Jernbane 1 1 Alternativ rangert som likeverdige. Alternativ 2 

har noe større usikkerhet enn alternativ 1 pga. 

manglende detaljering. 

 

Lokale virkninger 1 1 Alternativ rangert som likeverdige. Alternativ 2 

gir i større grad mulighet til utvikling av 

sentrumsområde på Prestteigen enn alternativ 

1, men vil redusere muligheten for videre 

utvikling av næringsområdet langs 

Soknesøran. Gjennomgangstrafikken på E6 vil 

forsvinne og dette vil kunne påvirke 

eksisterende butikker og bensinstasjon i 

Prestteigen krysset.  

 

Veiteknisk løsning 

og risiko 

2 1 Alternativ 2 gir lik hastighet for hele 

strekningen, kun mindre fravik fra veinormal 

(tunnellengde). Unngår krevende grunnforhold 

ved påhugg for alternativ 1 og enklere bygging. 

 

Rangering 2 1 Alternativ 2 anbefales videreført.  
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Vurdering av veilinjene 1 og 2 iht. evalueringsmatrise 

Til Nye Veiers gjennomgang av alternativene 05.11.2021 er det utarbeidet en 

evalueringsmatrise. I evalueringsmatrisen benyttes poeng 1–5 for vurdering mot prosjektmål, 

der 1 tilfredsstiller prosjektmålet i svært liten grad og 5 meget godt.     

 

Tabell 24 viser endelig rangering av alternativene inkludert vekting. Alternativ 2 er høyest 

rangert og svarer best ut målene.    

 

Tabell 24 Endelig rangering av alternativ etter gjennomføring av møte 05.11.2021 

 
 

Konklusjon og anbefaling 

Alle vurderingene peker i samme retning, der alternativ 2 vurderes best i forhold til 

måloppnåelse, prissatte virkninger, ikke-prissatte virkninger, vurdering av klimagassutslipp og 

veiteknisk løsning.   

 

I vurderingen knyttet til jernbane og lokale virkinger er det ikke gitt noen rangering mellom 

alternativene. De vurderes som likestilt. Det er noe enklere anleggsgjennomføring for 

alternativ 1 i forhold til jernbane, men dette er ikke tillagt avgjørende vekt. I videre 

prosjektering forventes dette løst tilfredsstillende for begge alternativ. I forhold til lokale 

virkninger er det ikke gitt en endelig anbefaling. Begge løsninger vil gi ulemper og muligheter 

for næringsutvikling og stedsutvikling.  

 

I møte med ekstern samarbeidsgruppe 27.08.2021 ble det skissert en prosess for arbeidet 

videre. Prosessen er vist i Figur 1-1. Dersom alternativ 1 (dagløsning) anbefales vil en gå 

videre med en prosess for å løse innsigelser, slik at planen kan legges fram for vedtak. Ved 

anbefaling av alternativ 2 (tunnelløsning) vil en starte opp reguleringsplanprosessen for E6 

Korporalsbrua – Gyllan, der silingsrapport og trasevalg vil være en del av planprogrammet 

som legges ut på høring.       

 

Det anbefales å gå videre med alternativ 2 med tunnel gjennom Mannfjellet.  
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1 BAKGRUNN OG FORMÅL 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Denne planprosessen omfatter en del av strekningen E6 Korporalsbrua – Kvål. Det er Nye 

Veier som er tiltakshaver for ny E6 på strekningen. 

 
I juli 2020 ble detaljregulering for E6 Prestteigen – Gyllan lagt ut på offentlig ettersyn og 

høring. Det kom inn mange høringsuttalelser og innsigelser, spesielt knyttet til miljøforhold ved 

Støren, Gaula og Sokna, beslag av dyrka mark samt krav om rømningsveier for 

Størentunnelen.  

Nye Veier har derfor vurdert et annet alternativ for E6-traséen forbi Støren. Alternativ trasé for 

E6 er en to-løps tunnel gjennom Mannfjellet, vest for Støren. Det er gjennomført en teknisk 

mulighetsstudie for traséen gjennom Mannfjellet, samt grunnundersøkelser for å sjekke 

byggbarheten. I tillegg er det gjennomført en utredning knyttet til lokale virkninger for å vurdere 

hvordan næringslivet vil kunne påvirkes av de ulike alternativene for ny E6 forbi/gjennom 

Støren. 

 

1.2 Formålet med silingsfasen og denne rapporten 

I en tidlig planfase søkes å utvikle forskjellige alternativer, som i ulik grad imøtekommer de 

hovedhensyn som skal avveies mot hverandre. Eksempel på dette er transportøkonomi, 

trafikksikkerhet og miljøforhold. Rimeligste, realistiske alternativ vurderes, jamfør retningslinjer 

for planlegging av riks- og fylkesveier etter plan- og bygningsloven. Formålet med alle silinger 

er å finne traséer og løsninger som gir størst mulig måloppnåelse for fastsatte nasjonale og 

prosjektspesifikke mål.  

 

I denne planprosessen ble det behov for å gjøre en slik siling etter at planforslaget, som ble 

sendt på høring, møtte mye motstand og krav om endringer. Denne rapporten tar for seg 

planforslaget og en alternativ løsning, samt dokumenterer på hvilket grunnlag anbefaling 

fremmes/foreslås.  

 

En anbefaling av reguleringsplanforslaget fra 2020 innebærer at prosjektet vil arbeide videre 

med å løse innsigelse før eventuell sluttbehandling av reguleringsplan i Melhus kommune. 

Ved anbefaling av tunnel gjennom Mannfjellet vil silingsrapporten legges ved 

planprogrammets som sendes på høring til alle berørte parter, interessenter og myndigheter. 

Med dette vil det være full åpenhet om de vurderingene som er gjort, og allmennheten får 

mulighet til å kommentere de valg som er gjort i forkant av planoppstart. 

 

Rapporten omtaler forhold som inngår i siling av alternativer:  

• Kostnadsoverslag – basert på grove kostnadsvurderinger. 

• Nettonytte av prosjektet i form av overordna EFFEKT-beregninger. 

• Overordnet vurdering av konfliktpotensialet for ikke-prissatte tema. 

• Gjennomførbarhet innenfor veinormalenes krav.  

• Vurdering av hvordan tiltaket oppfyller målene som er satt for prosjektet.  
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• Grov vurdering av risiko.  

1.3 Prosjektets overordna mål 

I forbindelse med plan- og byggefase legger Nye Veier vekt på følgende for strekningen: 

• Høy samfunnsøkonomisk nytte:  

o Optimal bruk av skattebetalernes penger. 

o Styrking av bo- og arbeidsregionen. 

• Begrense konsekvensene for jordbruk: 

o Minimere arealbeslag. 

o Reetablere dyrkamark og nydyrke der dette er mulig. 

• Begrense inngrep i Gaula/Sokna:  

o Minimere inngrep i elvestrengene. 

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 på 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. 

 

1.4 Rammer og premisser  

Når et veitiltak er avgrenset til en parsell av en lengre strekning, vil veien inngå i et større 

system. Ny E6 vil derfor tilpasses utviklingsstrategien for hele veistrekningen Ulsberg –

Melhus. For ny E6 legges det til grunn firefelts motorvei med bredde på 20,5 meter, midtdeler 

og fartsgrense 110 km/t.  

 

1.5 Medvirkning 

Det er gjennomført informasjonsmøter og dialogmøter i forbindelse med planarbeidet for 

detaljreguleringsplanen E6 Prestteigen – Gyllan. Det kom inn 55 høringsinnspill til 

planforslaget i 2020. Disse har påvirket Nye Veiers valg om å sette i gang søk av et nytt 

alternativ med tunnel gjennom Mannfjellet.  

 

I etterkant av høringen er det gjennomført flere møter med sektormyndighetene, Midtre 

Gauldal og Melhus kommuner for å diskutere planforslaget og hvilke avbøtende tiltak som er 

aktuelle. Parallelt med denne prosessen har Nye Veier arbeidet med en alternativ trasé for å 

se på muligheten å unngå/minimere de ikke-prissatte konsekvensene som er belyst i KU-

rapportene for E6 Prestteigen – Gyllan. Dette er presentert i møter med sektormyndighetene, 
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Midtre Gauldal og Melhus kommuner og det er enighet om at en silingsprosess er en god og 

ryddig måte å avklare alternativvalget på. 

  

Utredning av lokale virkningen for næringslivet ved utbygging av ny E6 ble ferdigstilt i juni, og 

ble presentert i et åpent digitalt møte 30.06.2021. Det var totalt 60 personer som fikk med seg 

den digitale presentasjonen av rapporten.  

 

Prosess knyttet til silingsrapport 

Rapporten danner grunnlag for Nye Veiers anbefaling av E6-alternativet forbi Støren. Nye 

Veier orienterer både Melhus kommune og Midtre Gauldal kommune om anbefalingen før 

årsskifte 2021/2022.  

 

I møte med ekstern samarbeidsgruppe 27.08.2021 ble det skissert en prosess for arbeidet. 

Anbefalingen av alternativ vil legge premisser for det videre arbeidet. Dersom alternativet med 

dagløsning anbefales vil en gå videre med en prosess for å løse innsigelser, slik at planen kan 

legges fram for vedtak. Ved anbefaling av tunnelløsning vil en starte opp 

reguleringsplanprosessen for E6 Korporalsbrua – Gyllan, der silingsrapport og trasevalg vil 

være en del av planprogrammet som legges ut på høring.       

 

 

Figur 1-1 Oversikt over prosess som avhenger av anbefaling av alternativ. Kilde: Grunnlag til møte 27.08.2021, 
Norconsult.  
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2 METODE I SILINGEN 

Silingen baseres på kjent kunnskap om området. Det benyttes ulike metoder for silinga. I det 

påfølgende beskrives begge metodene som er benyttet. 

 

Denne silingsrapporten dokumenterer på hvilket grunnlag alternativ forkastes. Begge metoder 

dokumenterer avveiningsprosessene og anbefalinger for påfølgende prosesser. 

2.1 Nye Veiers interne prosesser for siling – Evalueringsmatrise 

2.1.1 Generelt 

Prinsipper innen samtidig plan og prosjektering (SPP - Samtidigprosjektering) er benyttet. 

Denne metoden har følgende særtrekk:  

• SPP defineres som en strukturert tilnærming til tverrfaglig teamarbeid i prosjekter.  

• SPP som metode har som formål å fremme tverrfaglig samarbeid og gode 

beslutninger. 

• Sentralt i arbeidsformen er godt forberedte arbeidssesjoner i samhandlingsrom.  

• I sesjonen blir det utført prosjekteringsarbeid, siling av alternative løsninger og 

beslutninger/anbefalinger for videre arbeid blir tatt på stedet.  

• For å oppnå dette benytter man visualisering. Modellbaserte prosjekter er derfor svært 

viktige i metoden. 

 

Silingen dokumenteres i en evalueringsmatrise som tilpasses utfordringer for aktuelle 

veistrekning eller løsning. Evalueringsmatrisen tar utgangspunkt i overordna mål for prosjektet 

og er konkretisert gjennom prestasjonsmål. Disse prestasjonsmålene er sentrale føringer for 

optimaliseringsarbeidet. Prestasjonsmålene er derfor på forhånd gitt en vekting ut ifra hvor 

beslutningsrelevante de er vurdert å være på den aktuelle strekningen. Matrisen har en rekke 

underpunkt til hvert prestasjonsmål som også vektes i forhold til beslutningsrelevans. Disse 

blir evaluert av relevante fagpersoner basert på kjent kunnskap på silingstidspunktet. Det er 

gjort følsomhetsberegninger med ulik vekting, for å vurdere hvor robust anbefalingene er. 

Matrisen gir full åpenhet i hvordan ulike alternativer er vektet og vurdert og dette gjør 

silingsmetoden transparent og etterprøvbar.  

2.1.2 Evalueringsmatrise for E6 Støren 

I dette prosjektet er fire av seks prestasjonsmål vektet i forhold til hverandre i 

evalueringsmatrisen. De to resterende er vurdert å ikke være relevante for valg av alternativ. 

Dette gir at prissatte tema er vektet med 40 %, ikke-prissatte tema er totalt vektet med 40 % 

og sikkerhet med 20 %.  

 

Prestasjonsmål og vekting: 

• Størst mulig netto nytte per budsjettkrone og samfunnsmessig lønnsomhet for 

strekningen – vektes 40 %. 

• Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på ytre miljø – vektes 25 %. 

• Minimere midlertidig og permanent beslag av jordbruksareal – vektes15 %. 

https://www.samtidigprosjektering.no/
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• Utarbeide reguleringsplaner som gir tilstrekkelig frihetsgrader for entreprenørens 

optimalisering – 0 %. 

• Utarbeide reguleringsplaner som gir best mulig trafikksikkerhet og SHA i 

anleggsperioden – vektes 20 %. 

• Gjennomføre en effektiv, åpen og innovativ planprosess, som resulterer ferdig 

planforslag iht. avtalt fremdrift fra samhandlingsfasen – 0 %. 

2.2 Siling i henhold til Statens vegvesens håndbok V712 (2021) 

Metoden er basert på kap. 3.7. i håndbok V712, med fokus på konfliktpotensial for ulike 

veilinjer og løsninger innenfor avgrensa delstrekninger og/eller deltema. Dette gir grunnlag for 

å fastsette beslutningsrelevante prissatte og ikke-prissatte tema, som inngår som 

silingskriterier. Vurderingen av konfliktpotensial for valgte tema synliggjør de vesentligste 

forskjellene mellom alternativene. Tabell 1 lister opp beslutningsrelevante silingskriterier for 

silingsprosessen. 

 
Tabell 1 Beslutningsrelevante silingskriterier 

Overordna mål: Silingskriterier - tema Målbare konkrete kriterier 

Høy samfunns-

økonomisk nytte 

Prissatte konsekvenser • Trafikanter og transportbrukere 

• Operatører 

• Det offentlige 

o Investeringskostnader 

• Samfunnet for øvrig 

• Netto nytte (mill. kr) 

 

Begrense 

konsekvensene for 

jordbruk og skogbruk 

Naturressurser  • Arealbeslag dyrkamark (daa) 

• Lite drivverdige areal (daa) 

• Arealbeslag skog (daa) 

Begrense inngrep i 

Gaula 

Naturmangfold 

• Vurdere konsekvenser for elvas 

funksjonalitet; elve-/flomslette og 

strømningsforhold 

• Inngrep i/ved naturreservat (daa)  

• Inngrep i viktige naturtyper (daa) 

• Inngrep i elvestreng/bekkeløp (daa) 

o Inngrep i/oppstrøms kjente 

gyteområder laks  

o Vurdere tilgang til bekkeløp for 

sjøørret 

• Inngrep i kantvegetasjon elv/bekk (daa) 

Best mulig veiteknisk 

løsning 

Dimensjoneringsklasse 

Vurdere risiko i gjennomføring 

• Fart og kurvatur 

• Grunnforhold (kjente kvikkleireområder 

daa) 

• Rasutsatt sideterreng (m) 

• Nærføring jernbane (m) 

Minimere klimagass-

utslipp og ytterligere 

påvirkning på ytre 

miljø 

Klimagassutslipp • Totale klimagassutslipp (tonn CO2e) 

o Materialbruk og byggefase 

o Arealbruksendringer 

o Drift- og vedlikehold i 60 år 
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Landskapsbildet  

• Vurdere tilpassing til landskapet 

 

Friluftsliv/ by- og bygdeliv 

• Vurdere tap av og tilgang til 

etablerte friluftsområder, 

idrettsanlegg og skolevei 

• Verbalt vurdere støybelastning 

• Innløsning av eiendommer (type/antall) 

Kulturarv 

• Vurdere konfliktpotensial  

• Omfang tap av kjente kulturminner 

(type/antall) 

 

2.2.1 Prissatte virkninger 

For prissatte konsekvenser utføres EFFEKT-beregninger av tiltakene i henhold til kap. 5.1.5 i 

håndbok V712. Dette gir summen av virkninger for transportbrukerne, operatørene, det 

offentlige og samfunnet for øvrig. De prissatte konsekvensene sammenstilles i en egen tabell, 

se kap. 4.1.1. EFFEKT-beregninger baseres på data fra regional transportmodell.  

 

I Tabell 4 er det kun global luftforurensning, som er lagt til grunn. Lokal luftforurensning og 

støy er ikke en del av disse beregningene, da dette krever mer detaljert underlag enn det som 

legges til grunn for silinga. Det utføres ingen beregning av effekter E6-utbyggingen kan ha for 

gående og syklende. 

2.2.2 Ikke-prissatte tema 

For ikke-prissatte konsekvenser er forenklet metode etter kap. 6.3 i håndbok V712 benyttet. 

Verdi og konfliktpotensial for utvalgte ikke-prissatte tema kartfestes for å visualisere forskjellen 

mellom alternativ. Vurderingene er utført av fagpersoner med kompetanse og erfaring innen 

ikke-prissatt metode, og bygger på tilgjengelig kjent kunnskap. Usikkerhet i 

kunnskapsgrunnlaget omtales kort.  

 

Verdivurdering 
Skala for verdisetting er forenklet på et overordnet nivå, med fokus på de mest verdifulle 
områdene. Arealer med høy forvaltningsprioritet er det viktig å synliggjøre. Verdivurderingen 
inkluderer også områder der verdien har en større grad av usikkerhet enn i en 
konsekvensvurdering. 
 
På et overordnet plannivå forenkles verdiskalaen til lav verdi – middels verdi – høy verdi, se 
figur 2-1. 
 

 

Figur 2-1 Skala for vurdering av verdi. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 (2021). 
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Figur 2-2 viser en verditabell for ikke-prissatte tema tilpasset det strategiske nivået. Kriteriene 
er veiledende for hvor på skalaen verdien fastsettes. Hvilke kriterier som er relevante, vil 
variere noe mellom de ulike fagtema. I verdikartene vises ikke områdene med lav verdi. 
 

 

Figur 2-2 Kriterier for verdisetting av delområder på strategisk nivå. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 (2021). 

Vurdering av konfliktpotensial 
Det utarbeides tematiske konfliktkart som viser verdivurdering og konfliktpotensialet for hvert 
fagtema, for visuelt å kunne sammenligne de ulike veilinjer og -løsninger. Konfliktpotensialet 
vurderes i forhold til referansealternativet. Vurderingene tar utgangspunkt i alternativet slik det 
er definert og kostnadsberegnet. Vurderinger av potensial for skade på større sammenhenger 
og aggregerte verdifulle områder tillegges stor vekt. Figur 2-3 viser hvilke kriterier som ligger til 
grunn for vurderingene av konfliktpotensialet på strategisk nivå. 
  

 

Figur 2-3 Vurdering av konfliktpotensial på strategisk nivå. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 (2021). 

Ettersom en ikke kjenner tiltaket ferdig detaljert og derfor heller ikke påvirkning, så vurderes 
konfliktpotensial ut fra hva som kan være. Det kommenteres hva som legges til grunn, (jf. 
silingskriterier). Veilinjene rangeres for å tydeliggjøre hvilke som er best og dårligst, basert på 
utreders faglige ståsted. Den samlete vurderingen og rangeringen begrunnes kort. 
 
Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 
Det lages et endelig kart som framstiller hvordan konflikter fordeler seg langs vurderte veilinjer. 
Kartet inneholder viktig informasjon fra alle utvalgte tema, og er en støtte i sammenstillingen 
av ikke-prissatte konsekvenser. Hensikten med konfliktkartet er å få tydeliggjort hvor de 
kritiske områdene finnes når alle de ikke-prissatte temaene sammenstilles. De ulike fagtema 
har ulik retning (grader) på skravur, se figur 2-4. Områder med særlig stort konfliktpotensial 
markeres med tykkere strek, hvis behov. Til konfliktkartet lages en beskrivelse som gjør rede 
for de viktigste områdene og potensielle konflikter ved de ulike alternativene. 
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Figur 2-4 Tegneregler for konfliktkart der ulike tema sammenstilles. Kilde: Statens vegvesen Håndbok V712 (2021). 

 

Konfliktpotensial fra ulike tema samles i en tabell. Alternativ rangeres for å tydeliggjøre hva 
som samlet sett er best og dårligst for de utvalgte ikke-prissatte temaene, og rangeringen 
begrunnes. Alternativ som vurderes å være likeverdige gis lik rangering. De relative 
forskjellene mellom de ulike alternativ tydeliggjøres. I tillegg beskrives ulike forutsetninger eller 
grad av usikkerhet i vurderingene. 
 
Den samlede vurderingen og rangeringen begrunnes med en kort og konsis tekst. 
Vurderingen skal bygge logisk opp under konklusjonen og redegjøre for hovedkonklusjonene. 
 
 

2.3 Sammenheng mellom evalueringsmatriser og metodikk etter Statens vegvesens 
håndbok V712 kap 3.7. og 6.3 

I en evalueringsmatrise vurderes følgende:  

• Prissatte konsekvenser er omtalt som Størst mulig nettonytte per budsjettkrone og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen.  

• Ikke-prissatte konsekvenser er omtalt under Minimere klimagassutslipp og øvrige 

belastninger på ytre miljø og Minimere midlertidig og permanent beslag av 

jordbruksareal.  

• Trafikksikkerhet og SHA er omtalt som Utarbeide reguleringsplan som gir best mulig 

trafikksikkerhet (anleggs- og driftsfase), samt ivareta SHA i anleggsperioden.  

• I tillegg vurderes planprosess, grunnerverv og potensial for lokal utvikling. 

 

Evalueringsmatrisen tilpasses utfordringer og beslutningsrelevans for aktuelle veistrekning 

eller løsning. På samme måte vil man ved bruk av V712 ta for seg de tema som vurderes 

beslutningsrelevant. Erfaringsmessig vil ikke-prissatte temaer ha omtrent tilsvarende vekting i 

en silingsprosess i henhold til V712 som det som ligger til grunn for en evalueringsmatrise. 

Justering av vekting etter beslutningsrelevans benyttes i begge metoder, men er mer 

transparent med en evalueringsmatrise.   
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3 ALTERNATIV 

Figur 3-1 viser alternativer for ny E6 på strekningen Korporalsbrua – Gyllan. Det er kun 

strekningen mellom Soknesøra (halvt kryss i sør) og Gyllan som vurderes. Optimalisering av 

E6 mellom Korporalsbrua – Soknesøran settes først i gang når strekningen er avklart nord for 

Soknesøran. I nord mellom Håggåberget og Gyllan er alternativene like.  

 

 

Figur 3-1 Alternativer for ny E6 mellom Korporals bru – Gyllan. Strekningen som vurderes er avgrenset med tykk 
svart strek. Kilde: Nye Veier. 

3.1 0-alternativet – Dagens situasjon 

Dagens situasjon er 0-alternativet. E6 er en tofeltsveg og ligger langs Sokna og Gaula. Sør for 

Brattlitunnelen er fartsgrensen 90 km/t. På øvrig strekning er fartsgrensen 80 km/t. 

3.2 Alternativ 1 – Firefeltsvei gjennom Støren  

Reguleringsplanforslaget fra 2020 legger til grunn firefelts vei som i hovedsak går langs 

dagens E6, og som har en fartsgrense på 100 og 110 km/t. Eksisterende E6 gjenbrukes langs 

Gaula for en kjøreretning, og vil ikke kunne tilfredsstille krav til 110 km/t.  

 

På strekningen sør for Prestteigen er det i gjeldende reguleringsplan kun vist tofelts motorvei 

med forbikjøringsfelt. Det skal imidlertid planlegges for firefeltsutbygging også på denne 

delstrekningen. Dette legges til grunn i vurderingen av alternativet.  

 

For trafikk i nordlig retning planlegges en tunnel på 2,7 km (Størentunnelen), mens trafikken i 

sørlig retning benytter eksisterende vei som forutsettes utbygd etter gjeldende krav, se figur 

3-2. Det må bygges ny firefeltsbru over Gaula med en lengde på ca. 360 meter.  
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Figur 3-2 Alternativ basert på reguleringsplanforslag for E6 Prestteigen – Gyllan (rød linje). Strekningen som 
vurderes er avgrenset med tykk svart strek. Kilde: Nye Veier. 

Ny firefelts vei gjennom Støren innebærer også et større planskilt kryss på Prestteigen enn i 

dag, se skisse i figur 3-3 . For å ivareta areal ved barnehage og barneskole er E6 lagt ut mot 

Sokna, og går ut i elva på en ca. 80 meter lang strekning. Det legges opp til støyskjerming mot 

barnehage og barneskole.  

 

 

Figur 3-3 Utsnitt fra 3D-modell som viser dagløsningen gjennom Støren. Den viste gang- og sykkelveien vest for 
barneskolen er ikke tatt med i planforslaget. Kilde: Norconsult. 

3.3 Alternativ 2 – Tunnelalternativ gjennom Mannfjellet 

I alternativ 2 planlegges E6 med tunnel gjennom Mannfjellet vest for Støren. Alternativet viser 

en mulig løsning, men en må forvente noen endringer av denne ved videre detaljering. 

Spesielt gjelder dette kryssområder, påhuggsplassering og portallengder. Utredningen av 

lokale virkninger for Støren tok utgangspunkt i forslaget til løsninger som vist i figur 3-4 og 

dette er også alternativet slik det foreligger når silingsrapporten utarbeides. Tunnel er planlagt 

med to løp på 4,4 km og bru over Gaula på ca. 250 meter.    

 

Støren 
barneskole 

Prestteigen 
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Det er foreløpig lagt til grunn at fartsgrensen på dagens E6 reduseres til 60 km/t sør for 

Prestteigenkrysset, og 90 km/t nord for krysset. I tillegg legges det opp til at dagens E6 

omklassifiseres til fylkesvei. 

 

 

Figur 3-4 Nytt alternativ gjennom Mannfjellet vest for Støren (rød linje) Avgrensning vist med tykk svart strek. Kilde: 
Nye Veier. 

 

Løsningen planlegges med halvkryss på hver side av tunnelen. Et halvt kryss innebærer at 

man kun kan kjøre av og på i én retning, se illustrasjon i figur 3-5. Det er utarbeidet enkle 

skisser for kryssene og hvordan kobling til lokalvei kan ivaretas. Figur 3-6 og figur 3-7 viser 

forslag til kryssutforming sør for Støren ved Soknesøran og nord for Støren ved Håggån. 

Nøyaktig plassering og utforming av kryssene vil kunne endres i videre planlegging.  

 

   

Figur 3-5: Mulige svingebevegelser i tunnelalternativet for E6. Kilde: Norconsult.  
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Figur 3-6 Forslag til kryssutforming ved Soknesøran, sør for Støren. Kilde: Norconsult. 

 

Figur 3-7 Forslag til kryssutforming ved Soknesøran, sør for Støren. Kilde: Norconsult. 
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4 VURDERING IHT. V712 FORENKLET METODE  

4.1 Trafikk 

Det er utført beregninger av trafikkprognose med RTM 4.1.2 (Regional transportmodell) for 

begge alternativene. Trafikkprognoser er utarbeidet for 2030.   

 

Fremtidig trafikk på E6 ved Støren ligger på ca. 7 600 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt. 

Alternativ 1 gir en trafikkmengde på ny E6 på ca. 8 000 kjøretøy i døgnet, mens det på 

fylkesveien gjennom Støren sentrum går ca. 2 500 kjøretøy i døgnet.      

 

Ved flytting av E6 inn i Mannfjellet (alternativ 2) vil ny E6 få ca. 6 700 kjøretøy i døgnet. 

Trafikken på dagens E6-trasé reduseres til ca. 1 700 kjøretøy i døgnet og trafikkmengden på 

fylkesveien gjennom Støren får ca. 2 400 kjøretøy i døgnet.  

 

Ny E6 reduserer reisetiden mellom Korporalsbru og Gyllan med ca. 2,5 minutt for alternativ 1 

og 4 minutt for alternativ 2. Alternativ 2 gir en innkorting i veilengde på 2,3 km sammenlignet 

med alternativ 1.  

4.2 Kostnad 

Nye Veier har utarbeidet et kostnadsoverslag for alternativene, se tabell 2. Alternativ 2 er 

beregnet å koste ca. 430 mill. kr mindre enn alternativ 1.  

Tabell 2 Utbyggingskostnader for de ulike alternativene. 

Kostnader (2021-kr) Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom 

Støren 

Alternativ 2 – tunnel gjennom 

Mannfjellet 

Korporals bru – Gyllan 3 770 mill. kr 3 340 mill. kr 

4.3 Prissatte virkninger 

De prissatte virkningene er oppsummert i tabell 3. Alternativ 2 har størst trafikantnytte og best 

netto nytte, og ut ifra dette rangeres foran alternativ 1.  

Tabell 3 Oversikt over prissatte virkninger. Kilde: Cowi, Rapport Alternativ trasé Støren (2021-10-21).  

Silingskriterier  

mill. kr (2021) 

Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom 

Støren 

Alternativ 2 –  

tunnel gjennom Mannfjellet 

Trafikanter og transportbrukere  730 

 

1 710 

 

Operatører 

 

0 0 

Det offentlige 

 

-2 990 -3 020  

Samfunnet for øvrig 

 

-580 -180 

Nettonytte  -2 840  - 1 500 

EFFEKT-beregninger 
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Det er utført beregninger med EFFEKT 6.78 med beregningsår 2030. Tabell 4 gir en nærmere 

detaljering av beregningsresultatene.   

 

Alternativ 1 gir en negativ netto nytte på -2,84 mrd. kr og en netto nytte per budsjettkrone 

(NN/B) på -0,95. Med alternativ 2 økes netto nytte med ca. 1,34 mrd. kr og resulterer i netto 

nytte på -1,5 mrd.kr og NN/B på -0,50. Det er verdien av spart reisetid (2,33) som i all 

hovedsak står for forbedringene i nytten, men redusert utbyggingskostnad bidrar også 

vesentlig. 

 

Det er ikke utført EFFEKT-beregning av lokal luftforurensning og støy, men det forventes at 

alternativ 2 med flytting av E6 vekk fra sentrumsområde i Støren vil påvirke situasjonen i 

positiv retning. Se støysonekart i kap. 4.5.8 Lokale virkninger.   

 

Gang og sykkeltrafikk er ikke EFFEKT-beregnet. Det forventes imidlertid at alternativ 2 i større 

grad enn alternativ 1 gi positive virkninger for gang- og sykkeltrafikk i og rundt tettstedet 

Støren. Dette er beskrevet i vurderingene for friluftsliv, by og bygdeliv og lokale virkninger.   
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Tabell 4 Sammenstilling EFFEKT resultater for E6 Korporals bru – Gyllan. Alternativ 1 er opprinnelig geometri, 
mens alternativ 2 er alternativ geometri. Kilde: Cowi, Rapport Alternativ trasé Støren (2021-10-21)  
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4.4 Klimagassutslipp 

Klimagassberegningene er utført i Nye Veier sitt verktøy for klimagassberegninger NV-GHG 

versjon 2.4. Verktøyet benytter lengder og gjennomsnittsbredder på vei, tunnel og bru, 

mengder for sprengningsarbeid og massetransport, samt data på arealbeslag og 

vegetasjonsrydding for å beregne klimagassutslipp. Datagrunnlaget benyttet i beregningene 

representerer de beste anslagene som foreligger i denne fasen av prosjektet og stemmer godt 

overens med detaljeringsgraden i verktøyet. Datagrunnlaget for massetransport, 

tunnelutvidelse og vegetasjonsrydding er ikke fullstendig, noe som vil påvirke de beregnede 

utslippene. Beregnede klimagassutslipp for prosjektets ulike livsløpsfaser er oppsummert i 

tabell 5. 

Tabell 5 Beregnet klimagassutslipp. 

Silingskriterier  Alternativ 1 – firefeltsvei 

gjennom Støren  

Alternativ 2 – tunnel gjennom 

Mannfjellet  

Klimagassutslipp fra materialbruk og 

byggefase (tonn CO2e) 

31 300 36 900 

Klimagassutslipp fra 

arealbruksendringer (tonn CO2e) 

23 000 9 300 

Klimagassutslipp fra drift og vedlikehold 

i 60 år (tonn CO2e) 

24 000 16 400 

Totale klimagassutslipp (tonn CO2e) 78 300 62 600 

Rangering 2 1 

 

Klimagassberegningene for E6 Støren viser at de totale klimagassutslippene er høyest for 

alternativ 1, med 15 700 tonn CO₂e, eller 25 %, høyere beregnede utslipp enn alternativ 2. På 

en annen side har alternativ 2 høyere utslipp enn alternativ 1 i byggefasen. Denne forskjellen 

kommer av utslipp fra frostsikring og sprengning i den 4,4 km lange tunnelen. Alternativ 1 har 

lengre strekning med vei i dagen enn alternativ 2, noe som fører til større arealbeslag og 

høyere utslipp knyttet til arealbruksendringer. Alternativ 1 er ca. 2,3 km lengre enn alternativ 2, 

som er grunnen til et høyere beregnet utslipp fra drift og vedlikehold.  

 

Usikkerheten i beregningene er størst for alternativ 1 grunnet at alternativet har et mindre 

komplett datagrunnlag for massetransport, sammenlignet med alternativ 2. I tillegg er det 

potensielle behovet for utvidelse av eksisterende tunneler på E6 i alternativ 1 ikke inkludert, 

grunnet manglende data. Inkludering av manglede mengder på et senere tidspunkt vil dermed 

øke de beregnede utslippene, og den største økningen er forventet for alternativ 1.  

 

Klimagassberegninger i denne fasen av prosjektet kan ikke fastslå eksakte utslippsnivå, men 

kan benyttes til å identifisere hvilket alternativ som per nå presterer best fra et klimaperspektiv. 

Til tross for usikkerheten som foreligger kommer alternativ 2 totalt sett bedre ut med tanke på 

å minimere klimagassutslipp enn alternativ 1.  
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4.5 Ikke-prissatte virkninger 

Alle ikke-prissatte tema er vurdert for begge alternativene. Verdi og konfliktpotensialet er 

kartfestet. De to alternativene har ulike kunnskapsgrunnlag. For alternativ 1 foreligger det en 

konsekvensutredning for alle tema på strekningen Prestteigen – Gyllan. 

 

4.5.1 Landskapsbilde 

I tabell 6 er silingskriterier knyttet til landskapsbilde vurdert overordnet for hvert alternativ. 

Tabell 6 Overordnet vurdering av landskapsbilde. 

Silingskriterier Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom Støren Alternativ 2 – tunnel gjennom Mannfjellet 

Vurdering av tilpassing 

til landskapet 

Ny E6 følger dagens E6 i stor grad, men 

firefeltsvei, tunnel og bru er vanskelig å 

tilpasse og gir store inngrep.  

Tunnel på 4,4 km gir mindre inngrep i 

landskapet. Inngrep er i stor grad knyttet 

til påhuggsområder og ny bru over Gaula.  

 

Verdivurdering 

For alternativ 1 og områder som berøres av begge alternativ bygger verdivurderingen på 

tidligere utarbeidet KU for Prestteigen- Gyllan. Det er gjennomført befaring for begge 

alternativ. Landskapsverdier presenteres i figur 4-1og figur 4-2.  
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Figur 4-1 Verdikart landskapsbilde sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har 
samme start og slutt. Kilde: Norconsult. 
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Figur 4-2 Verdikart landskapsbilde nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har 
samme start og slutt. Ved Håggårønningen er alternativ 1 og alternativ 2 sammenfallende nordover mot Gyllan. 
Kilde: Norconsult.     
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I tabell 7 er delområdene beskrevet og gitt en verdi. Dette er grunnlaget for videre vurdering av 

konfliktpotensialet.   

 

Tabell 7 Verdivurdering av delstrekningene 

Delområde Beskrivelse Verdivurdering 

1 Like sør for Støren vurderes de flate arealene nord for E6 og 

lia ovenfor denne å ha middels verdi. Næringsarealer ved 

Liaøya (like sør for tettstedet) er uten strukturer og særpreg, 

og trekker verdien for delområde noe ned. 

 

             Lav                Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

 

2 E6 skjærer gjennom området og deler tettstedet i to. Store 

deler av Prestteigen domineres av vei og parkering samt 

næringsarealer der deler er utflytende og mangler struktur. På 

østsida av E6 er det et mindre boligområde. Totalt vurderes 

verdien å være middels mot lav. 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

3 

 

Elva Sokna med elveskråninger og kantskog vurderes å være 

av regional betydning og å ha høy verdi. 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

4 Gaula med elveører, elveskråninger og kantskog vurderes å 

være av regional til nasjonal betydning og å ha høy verdi. 

 

            Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

5 Åssidene på østsida av Gaula danner klare avgrensninger av 

landskapsrommene mot øst. Lia er i hovedsak skogkledt.  

Eksisterende tunnelpåhugg virker som sår i landskapet. Dette 

gjelder særlig ved nordre portal til Håggåtunnelen med 

avkjøringsramper til Støren fra nord. Løsmasseryggen sør for 

gårdene på Håggån danner en viktig avgrensning av 

landskapsrom nord og sør for denne, og vurderes å ha litt 

høyere verdi enn resten av liene.  

Åssidene samt dalbunnen mot Gaula vurderes samlet å ha 

middels verdi.  

 

            Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

6 De skogkledte åssidene på vestsida av Gaula danner klare 

avgrensninger av landskapsrommet mot vest.  

Åssidene samt dalbunnen mot Gaula vurderes å ha middels 

verdi.  

 

         Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 
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Vurdering av konfliktpotensialet 

Ved vurderinger av konfliktpotensial, er skade på større sammenhenger og verdifulle områder 

tillagt stor vekt. Konfliktpotensialet for landskapsbilde presenteres i figur 4-3 og figur 4-4. 

 

 

Figur 4-3 Konfliktpotensialet for landskapsbilde i sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge 
alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Figur 4-4 Konfliktpotensialet for landskapsbilde i nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge 
alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 1  

Delområde L1 - Prestteigenkrysset 

Like sør for Støren vil ny E6 danne et bredere veirom enn dagens E6, og mere omfattende/ 

høyere støyskjerming er påkrevet mot Støren idrettspark og barneskole.   

Gjennom Prestteigen vil det nye veianlegget bli et betydelig større og mere dominerende 

veianlegg enn dagens anlegg. Ny E6 med tilhørende ramper, rundkjøringer, lokalveier, fortau 

mm krever mye areal. God landskapstilpasning er utfordrende med alle anleggene som skal 

inn i den trange og delvis bratte situasjonen mellom Sokna og jernbanen. Det vil også bli en 

enda trangere og mere utfordrende landskapssituasjon mellom kjøpesenteret på vestsiden og 

boligområde på østsiden av E6. God utforming av sidearealene ved rundkjøringene kan 

medføre et mere åpent og ryddigere visuelt uttrykk på disse delene av veianlegget. Samlet 

sett vil det nye veianlegget harmonerer dårlig med landskapets skala. Den trange situasjonen 

vil medføre store utfordringer i forhold til god landskapstilpasning. Det samlede 

konfliktpotensialet vurderes å være middels. 

 

Delområde L2 - Sokna 

Sør for Støren medfører et breiere veirom mur mot og delvis fylling mot Sokna. Også ny 

rundkjøring på sørsiden av E6 vil ligge på fyllinger nært ned til elvekanten. Konfliktpotensialet 

mot Sokna vurderes derfor å være stort.  

 

Delområde L3 - Gaula 

Alternativet medfører nye bruer og inngrep i elveskråningen like nord for Prestteigen. Høyde 

og utforming av bruer og plassering og utforming av brupilarer vil være avgjørende for 

opplevelsen av bruene fra elverommet. Konfliktpotensialet mot Gaula vurderes å være stort.  

 

Delområde L4 – Nord for Gaula  

På elvesletta nord for Gaula blir sørgående felt liggende vest for dagens E6 på høye fyllinger. 

Videre nordover på østsida av E6 mot Håggåtunnelen medfører tiltaket en del mindre 

skjæringer. Samlet konfliktpotensialet ved tiltak i området vurderes til middels. 

 

Delområde L5 – Tunnelpåhugg sør 

Ny tunnel for nordgående felt medfører høye jord- og fjellskjæringer sør for tunnelen. Endelig 

plassering av tunnelpåhugg og utforming av portalområde vil være avgjørende for hvilken 

betydning tiltaket vil ha på landskapsbilde. Konfliktpotensialet ved tiltak vurderes til middels.  

(Delområde vil få betydelig miljøskade, men middels verdi medfører maksimalt middels 

konfliktpotensial). 

 

Delområde L6 – Utbedring dagens E6 mot Gaula  

Sør for Brattlitunnelen medfører tiltaket en del fylling ned mot Gaula. Konfliktpotensialet mot 

elva vurderes til stort. 

 

Delområde L7 – Utbedring sør for Håggåtunnelen mot Gaula  

På strekningen nordover mot Håggåtunnelen medfører tiltaket en del fyllinger mot Gaula. 

Samlet konfliktpotensialet ved tiltak mot elva vurderes til stort. 
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Delområde L8 – Nord for Håggåtunnelen mot Gaula 

Nord for Håggåtunnelen medfører tiltaket en del murer og fylling ned mot Gaula. 

Konfliktpotensialet mot elva vurderes til stort. 

 

Delområde L9 – Rostad – Håggån 

Ny tunnel for nordgående felt samt kryss og ramper for lokalveier medfører høye jord- og 

fjellskjæringer nord for tunnelen og Håggåbrua. Endelig plassering av tunnelpåhugg og 

utforming portalområde vil være avgjørende for hvilken betydning tiltaket vil ha på 

landskapsbilde. Alternativet medfører inngrep i nedre deler av løsmasseskjæringene ved 

Håggån. Konfliktpotensialet ved tiltak vurderes til middels. (Delområde vil få betydelig 

miljøskade, men middels verdi medfører maksimalt middels konfliktpotensial). 

 

Delområde L10 - Håggårønningen 

Lokalvei må sprenges inn i fjellet og tiltaket medfører en høy bergskjæring på en trang 

strekning nært opp til Gaula. Konfliktpotensialet vurderes til middels. (Delområde vil få 

betydelig miljøskade, men middels verdi medfører maksimalt middels konfliktpotensial). 

 

Delområde L11- Håggån – Gylløyan 

Deler av ny E6 går nærme Gaula. Ellers følger veien i hovedsak dagens trasé, men noe 

høyere enn dages E6. Tiltaket medfører sannsynligvis ikke fylling i elva. Konfliktpotensialet 

vurderes til middels mot stort. 

 

Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 2  

Delområde L20 – Kryssområde ved Sokna  

Ny E6 med nytt kryssområde kan medføre et breiere veirom som kan føre til fyllinger og evt. 

behov for murer mot Sokna. Konfliktpotensialet mot Sokna vurderes derfor å være stort.  

 

Delområde L21 – Tunnelpåhugg sør 

Ny E6 sør for tunnelen har en linjeføring som harmonerer dårlig med de naturlige linjene i 

landskapet. Tunnelpåhugg og nytt kryss med avkjøring til Støren medfører et stort veianlegg 

som harmonerer dårlig med landskapets skala. Endelig plassering og høyde på tunnelpåhugg 

samt utforming av portalområde vil være avgjørende for opplevelsen av område. Det er viktig 

å unngå lange forskjæringer. Terrengforming og revegetering ved og over portalene for å sikre 

god landskapstilpasning bør tillegges stor vekt. Konfliktpotensialet vurderes å være middels. 

 

Delområde L22 – Tunnelpåhugg nord 

Endelig plassering og høyde på tunnelpåhugg samt utforming av portalområde vil være 

avgjørende for opplevelsen av område. Det er viktig at tunnelen blir lang nok til å unngå lange 

forskjæringer. Terrengforming og revegetering ved portalene for å sikre god 

landskapstilpasning bør tillegges stor vekt. Dette alternativet medfører et stort inngrep i en 

dalside med forholdsvis lite inngrep. Påhuggsområdet er bratt, og det kan se ut som om det 

kan være muligheter for å få et rent påhugg uten lange forskjæringer. Konfliktpotensialet 

vurderes å være middels. (Delområde vil få betydelig miljøskade, men middels verdi medfører 

maksimalt middels konfliktpotensial). 
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Delområde L23 - Gaula 

Ny bru ved vil medføre inngrep i elveskråningene. Det er viktig at brua blir lang nok, slik at 

eksisterende elveskråning beholdes.   

En ny firefelts bru vil sannsynligvis lage et bredt mørkt rom under brua og den vil virke 

dominerende fra elverommet. Høyde, endelig plassering og utforming av bru og brupilarer vil 

være avgjørende for opplevelsen av brua fra elverommet. Det kan se ut som om det er foretatt 

noe utfylling på elveskråningen på nordsiden, og det kan være muligheter for god istandsetting 

av skråningene. Konfliktpotensialet vurderes å være stort. 

 

Delområde L24 - Håggån 

Det nye kryssområde ved Håggån har en størrelse som harmonerer dårlig med landskapets 

skala. Nedre del av den karakteristiske løsmasseskjæringen kan bli berørt. Konfliktpotensialet 

ved tiltak i området vurderes til middels. 

 

Delområde L10 og L11 - Strekning nord for Håggån 

Felles vurdering som for alternativ 1. 

 

Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 

Tabell 8 oppsummerer konfliktpotensialet og rangering av alternativene.    

Tabell 8 Samlet vurdering av konfliktpotensial og rangering av alternativer 

Delområde Verdi Konfliktpotensial 

Alternativ 1 Alternativ 2 

Delområde L1 Middels Middels - 

Delområde L2 Høy Høy - 

Delområde L3 Høy Høy - 

Delområde L4 Middels Middels - 

Delområde L5 Middels Middels - 

Delområde L6 Høy Høy - 

Delområde L7 Høy Høy  

Delområde L8 Høy Høy - 

Delområde L9 Middels Middels - 

Delområde L10 Middels Middels Middels 

Delområde L11 Middels Middels Middels 

Delområde L20 Høy - Høy 

Delområde L21 Middels - Middels 

Delområde L22 Middels - Middels 

Delområde L23 Høy - Høy 

Delområde L24 Middels - Middels 

Rangering  2 1 

 

Alternativ 1 

Avhengig av endelig trase innenfor reguleringsområde fører alternativ 1 til høyest 

konfliktpotensialet for fagtema landskapsbilde. Det medfører størst konfliktpotensial på 

områder med høy verdi, elvene Gaula og Sokna. I tillegg er det et stort konfliktpotensial 
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gjennom Prestteigen og ved Rostad. Alternativet er den klart lengste strekningen for ny E6 i 

dagen med tilhørende muligheter for konflikter, og er derfor rangert som nummer 2. 

 

Alternativ 2 

Konfliktpotensialet for alternativ 2 er knyttet til ny brukryssing og områder for de to 

tunnelpåslagene. Konfliktnivået avhenger av endelig plassering og utforming av disse 

elementene. Dette alternativet medfører nye konflikter på den korteste strekningen for ny E6. 

Alternativet rangeres som nummer 1. 

 

4.5.2 Friluftsliv, by og bygdeliv 

I tabell 9 er silingskriterier knyttet til friluftsliv, by- og bygdeliv vurdert overordnet for hvert 

alternativ. 

Tabell 9 Vurdering av silingskriterier friluftsliv, by- og bygdeliv 

Silingskriterier Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom Støren Alternativ 2 – tunnel gjennom Mannfjellet 

Innløsning av 

eiendommer 

(type/antall) 

Bolig: 3 boliger 

Gårdsbruk: 2 gårdsbruk 

Bolig: 2 boliger 

Gårdsbruk: ingen  

Andre vurderinger: 

• Verbal vurdering 

av tap av og 

tilgang til etablerte:  

o friluftsområder  

o idrettsanlegg 

o skolevei  

• Verbal vurdering 

av støybelastning 

• Flere områder med potensiale for stor 

konflikt med friluftsliv, by- og bygdeliv. 

(Prestteigenkrysset (skole, barnehager 

og idrettsanlegg), nord og sør for 

Gaula bru, samt fire elvenære 

strekninger; Volløyan – Brattlitunnelen, 

Voll – Håggåbrua, ved Håggån samt 

Håggårønningen – Gylløyan.) 

• Alternativet fører til en betydelig 

støybelastning for mange 

støyfølsomme bygg i Støren, spesielt 

barnehager og skole er utsatt og det 

trengs omfattende 

støyskjermingstiltak.  

• Få områder med potensiale for stor 

konflikt med friluftsliv, by- og 

bygdeliv (planlagt kryssing av elva 

sør for Håggån og elvenære 

strekninger ved Håggårønningen – 

Gylløyan). 

• Alternativet med tunnel fører til en 

betydelig reduksjon av trafikken 

gjennom Støren og dermed vil det 

være færre støyutsatte bygg og 

mindre behov for 

støyskjermingstiltak i Støren.  

 

Verdivurdering 

For alternativ 1 og områder som berøres av begge alternativ bygger verdivurderingen på 

tidligere utarbeidet KU for Prestteigen – Gyllan. Figur 4-5 og figur 4-6 viser verdiene knyttet til 

friluftsliv, by og bygdeliv.  
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Figur 4-5 Verdikart friluftsliv, by- og bygdeliv sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge 
alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Figur 4-6 Verdikart friluftsliv, by- og bygdeliv nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge 
alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult. 
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I tabell 10 er delområdene beskrevet og gitt en verdi. Dette er grunnlaget for videre vurdering 

av konfliktpotensialet knyttet til friluftsliv, by og bygdeliv.   

 

Tabell 10 Verdivurdering av delstrekningene. 

Delområde Beskrivelse Verdivurdering 

1 

Prestteigen 

Møteplass, lokalsenter, parkområde, skole- og 

idrettsplass samt skoleveier og adkomstveier til 

elvenære areal (fiskeplass og gapahuk).  

         Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

2 

Boligområde 

langs 

Rørosveien 

17 hus ved Prestteigenkrysset ligger i 

influensområdet.  
Lav        Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

3 

Gaula - 

elvenære 

areal 

 

Elvenære areal langs Gaula med elveskråninger, 

kantskog, leirplasser og gapahuker vurderes å ha 

høy verdi.  

          Lav                 Middels             Høy   

|------------------|------------------|----------------| 

4 

Gaula - 

elvestreng 

Elvestrengen som identitetsskapende element 

vurderes å ha middels verdi. 

           Lav                 Middels             Høy   

|------------------|------------------|----------------| 

5 

Håggåberget 

Klatrefelt av regional betydning. Lav               Middels            Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

 

Vurdering av konfliktpotensialet 

Ved vurderinger av konfliktpotensial, er mulige konflikter med større sammenhengende og 

verdifulle områder som følge av veialternativet, tillagt stor vekt. Konfliktpotensialet for friluftsliv, 

by og bygdeliv presenteres i figur 4-7 og figur 4-8. 
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Figur 4-7 Konfliktpotensialet for friluftsliv, by- og bygdeliv sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. 
Begge alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.  
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Figur 4-8 Konfliktpotensialet for friluftsliv, by- og bygdeliv nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. 

Begge alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.    



E6 KORPORALSBRUA – GYLLAN 
 
 

 
  

 
 
 

Side 41 av 76 
 

 

Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 1  

Alternativet gir flere områder med potensiale for stor konflikt med friluftsliv, by- og bygdeliv. De 

høye verdiene ved Prestteigenkrysset, nord og sør for Gaula bru, samt de fire elve- og 

veinære strekningene (Volløyan – Brattlitunnelen, Voll – Håggåbrua, ved Håggån og 

Håggårønningen – Gylløyan) danner grunnlaget for konfliktpotensialet. Det vurderes til å 

utgjøre om lag halvparten av hele strekningen.  

 

Alternativet fører til en betydelig støybelastning for mange støyfølsomme bygg i Støren, 

spesielt barnehager og skole er utsatt. Det trengs omfattende støyskjermingstiltak, som i seg 

selv kan redusere kvalitetene til områdene.  

 

Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 2  

Alternativet gir få områder med potensiale for stor konflikt med friluftsliv, by- og bygdeliv. De 

høye verdiene ved den planlagte kryssingen av elva sør for Håggån og elvenære strekninger 

ved Håggårønningen – Gylløyan danner grunnlaget for konfliktpotensialet. Det vurderes til å 

utgjøre om lag 10-15 % av hele strekningen. 

 

Alternativet med tunnel fører til en betydelig reduksjon av trafikken gjennom Støren og dermed 

vil det være færre støyutsatte bygg og mindre behov for støyskjermingstiltak i Støren. 

 

Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 

Alternativ 2 vil være klart bedre enn alternativ 1 for friluftsliv, by- og bygdeliv. Dette er 

oppsummert i tabell 11. 

 

Tabell 11 Samlet vurdering av konfliktpotensial og rangering av alternativer 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Arealandel stort konfliktpotensial 50 % 10 – 15 % 

Støybelastning Betydelig økning Betydelig reduksjon 

Rangering 2 1 
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4.5.3 Naturmangfold 

I tabell 12 er silingskriterier knyttet til naturmangfold vurdert overordnet for hvert alternativ. 

Tabell 12 Vurdering av silingskriterier naturmangfold 

Silingskriterier Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom 

Støren 

Alternativ 2 – tunnel gjennom 

Mannfjellet 

Inngrep i/ved naturreservat  Ingen. Noe inngrep i utkanten av 

Kvasshyllan naturreservat. Omfang 

ikke avklart på dette tidspunkt. 

Inngrep i elvestreng / bekkeløp  

• Inngrep i/oppstrøms 

kjente gyteområder for 

laks  

• Vurdere tilgang til 

bekkeløp for sjøørret 

Omfattende anleggsarbeid med 

bygging av ny/riving av eksisterende 

Gaula bru ved Frøsethølen, viktig 

gyteområde.  

Utfylling og erosjonssikring i Sokna og 

Gaula på flere delstrekninger. 

Ny bru over Gaula vil påvirke et 

gyteområde.  

Inngrep i kantskog (daa) Moderate inngrep Svært begrenset inngrep 

Andre vurderinger: 

• Verbal vurdering av elvas 

funksjonalitet  

o elveslette / flomslette 

o strømningsforhold 

 

Elveslette:  

To bruer ved Frøsethølen (flere 

brupilarer), tiltak i Sokna og Gaula vil 

påvirke strømningsforholdene i 

varierende grad. 

Elveslette:  

To bruer ved Håggån (flere brupilarer) 

vil påvirke strømningsforholdene i noe 

grad, men unngår andre tiltak i elva. 

 

Verdivurdering 

For alternativ 1 og områder som berøres av begge alternativ bygger verdivurderingen på 

tidligere utarbeidet konsekvensutredning for Prestteigen – Gyllan. I figur 4-9 er verdiene 

knyttet til naturmangfold vurdert.  Tabell 13 gir en oversikt over delstrekningene med 

tilhørende   verdivurdering.    
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Figur 4-9 Verdikart naturmangfold. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har samme 
start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Tabell 13 Verdivurdering av delstrekningene 

Delområde Beskrivelse Verdivurdering 

1 Langs Sokna og Gaula ved Støren finnes flere 

områder med kantsoner, flommarksskog og 

elveører. Områdene er fragmentert og stedvis 

påvirket, men i sum vurderes områdene å ha en 

betydelig restverdi. 

         Lav                Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

 

2 Frøsethølen er et av de viktigste gyteområdene for 

laks i Gaula. Hølen har også en spesiell verdi som 

område for laks som skal videre opp til gyteområder 

i Sokna.   

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                                

3 

 

Kulturlandskapet ved Støren stasjon. Dette er et 

svært viktig viltområde og utgjør et kjerneområde for 

rødlistede arter som vipe og åkerrikse. Viktig 

leveområder for spurvefugl i gammelt elveløp. 

             Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                                  

 

4 Ræadalen med bekkedalene Ræa og Hundåa 

utgjør viktige naturtyper med frodige skogtyper. 

Fremhevet i tidligere MiS-kartlegginger. Også 

viktige leveområder for hjortevilt. 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                         

5 Håggåberga. Viktig område sørvendte berg- og 

rasmarker. Forekomst av flere rødlistede 

plantearter.   

             Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                               

6 Håggåbakken - Elveør med kantvegetasjon langs 

Gaula. Avgrenset under NiN-kartlegging i 2021.  

          Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

7 Kvasshyllan naturreservat. Vernet for å bevare et 

skogområde med stor variasjon i skogtyper og 

økosystemer med gradienter fra produktiv skog på 

marine avsetninger til grovvokst fjellskog.  

 

      

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                                  

8 Gyteområder ved brukryssing Håggåbakken. 

Gyteområder oppstrøms og nedstrøms foreslått 

brukryssing. Avgrenset fra flybilder av NINA.   

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                                  

9 Gaula og Sokna er blant Norges aller viktigste 

lakseelver. I tillegg til elvenes svært høye verdi, er 

også elvas betydning som landskapsøkologisk 

korridor og levested for en rekke arter knyttet til 

elveører og flommark uvurderlig. 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

                                                                  

 

Vurdering av konfliktpotensial 

Ved vurderinger av konfliktpotensial, er skade på større sammenhenger og verdifulle områder 

tillagt stor vekt. Konfliktpotensialet for naturmangfold presenteres i figur 4-10. 
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Figur 4-10 Konfliktpotensialet for naturmangfold. Alternativ 1 vist med svart linje og alternativ 2 vist med blå linje. 
Begge alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 1  
Dette alternativet er vurdert å medføre middels konfliktpotensial for naturmangfold. 

 

Etablering av to nye motorveibruer over Gaula ved Støren vil kunne medføre forringelse av 

gyteområdene som finnes i området. Særlig vil Frøsethølen (2), som strekker seg fra dagens 

Gaula bru og oppstrøms ca. 270 meter, kunne bli påvirket. Denne hølen er enkelte år blant de 

viktigste gyteområdene for laks i denne delen av Gaula. Selve gyteområdet er konsentrert ned 

mot «brekket», rett på oppstrøms side av dagens Gaula bru. I løpet av laksens 

oppvandringsperiode om sommeren samler det seg i tillegg store mengder laks her som 

venter på riktig vannføring for videre oppvandring til sideelva Sokna. Anleggsarbeidene med 

riving av gammel bru og etablering av to nye, vil være langvarige. Det hefter usikkerhet ved 

hvilke direkte inngrep som vil være nødvendig i gyteområdet knyttet til erosjonssikring av 

brufundamentene og liknende. Uavhengig av dette vil anleggsarbeidene uansett medføre et 

stort potensial for påvirkning av dette svært verdifulle funksjonsområdet for laks. Med dette 

utbyggingsalternativet må det også påregnes inngrep og forringelse av flere andre 

gyteområder på strekningen ned mot Gyllan da det vil være nødvendig med utfyllinger i Gaula 

i forbindelse med utvidelser av veien. På denne strekningen vil veien krysse bekkene Ræa og 

Hundåa, hvorav i hvert fall Ræa har påvist funksjon for anadrom fisk. Oppe ved Støren vil 

utvidelsen av eksisterende vei og nye kryssløsninger kunne medføre utfylling i Sokna. Det er 

sannsynlig at dette også vil påvirke gyteområdene som finnes her. Både direkte ved 

arealbeslag, men også ved at verdifull kantvegetasjon langs elva går tapt vil forringe gyte- og 

oppvekstområdene ytterligere.  

 

Gauladalen er et meget verdifullt område for vegetasjon knyttet til elveører og flommarker. 

Tiltaksområdet er ikke kartlagt på nytt etter NiN, men basert på data fra tidligere utredninger 

ser man at alternativ 1 vil medføre inngrep i kantvegetasjonen både langs Sokna og Gaula (1). 

Videre vil utvidelser av veien nordover mot Gyllan medføre inngrep i flere verdifulle naturtyper 

som ligger på innsiden av dagens europavei. Viktige konfliktpunkter er kryssingen av de nedre 

delene av Ræadalen med sidebekkene Hundåa og Ræa (4) hvor det vokser frodig skog både i 

dalsiden og nede i bekkedalene, og konflikter med kjent verdifulle naturtyper ved passeringen 

av Håggåberga (5) hvor nye fjellskjæringer vil komme i konflikt med en rekke spesielle og 

sjeldne arter knyttet til sørvendte berg- og rasmarker. 

 

Det går et viktig vilttrekk på tvers av dalen ved Håggån. Dette vilttrekket vil i praksis ikke være 

mulig å opprettholde i dette utbyggingsalternativet. Det ligger svært viktige funksjonsområder 

for fugl ute i kulturlandskapet ved Støren stasjon. Dette er et kjerneområde for vipe og 

åkerrikse, og i det gamle elveløpet som går her er det registrert mye og til dels sjelden fugl. 

Påvirkningen av disse områdene vurderes likevel som moderat da veien går på motsatt side 

av elva.   

 

Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 2  
Dette alternativet er vurdert å medføre lavt konfliktpotensial for naturmangfold. 

 
Tunnelpåhugget i nord vil komme tett på Kvasshyllan naturreservatet (7). Endelig omfang av 

inngrep innenfor vernegrensa må avklares i videre detaljering. Det vil i tillegg være nødvendig 
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med rassikring. Dette vil kreve dispensasjon fra vernebestemmelsene og/eller justering av 

vernegrense. 

 
Den nye brukryssingen kommer tett på gyteområder for laks både opp- og nedstrøms brua (8). 

Dersom det etableres pilarer i selve elva, vil disse samt nødvendige erosjon- og 

stabiliseringstiltak kunne medføre direkte arealbeslag i gyteområdene. Pilarene vil i driftsfasen 

også kunne medføre endringer i strømforhold som påvirker gyteområdet nedstrøms. 

Tilsvarende vil eventuelle midlertidige utfyllinger i anleggsperioden for å bygge brua kunne 

medføre alvorlige permanente skader på gyteområdene nedstrøms. 
 

NiN-kartleggingene i 2021 påviste en verdifull elveør med tilhørende flommarksskog langs 

bredden på nordsiden av Gaula (6) i området for brukryssing. Det er sannsynlig at deler av 

denne lokaliteten vil gå tapt ved midlertidige inngrep i anleggsfasen. I driftsfasen vil både 

regnskygge og saltskader knyttet til sprut fra veien påvirke gjenværende vegetasjon nærmest 

veien. 

   
Løsningen medfører store arealkrevende kryss ved Støren, men det later ikke til å bli større 

konflikter med den verdifulle skogen som står langs Soknas bredd. 
 
Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 

Alternativ 2 rangeres foran alternativ 1 for naturmangfold, se tabell 14. 

Tabell 14 Samlet vurdering av konfliktpotensial og rangering av alternativer. 

Delområde Alternativ 1 Alternativ 2 

1  Høy - 

2 Høy - 

3 Middels - 

4 Middels - 

5 Middels - 

6 - Middels 

7 - Høy 

8 - Høy 

9 Høy - 

Samlet vurdering Middels - 

Rangering 2 1 

 

Alternativ 1 vurderes å medføre klart større inngrep i verdifulle naturområder. Særlig vurderes 

påregnelige konsekvenser for laksen i Gaula å være størst i dette alternativet. Omfattende og 

langvarige anleggsarbeider tett på Frøsethølen og utfyllinger flere steder videre nedover Gaula 

vil kunne påvirke verdifulle gyteområder. Da dette alternativet også medfører direkte inngrep i 

flere viktige naturtyper på strekningen nedover mot Gyllan og kutter av et viktig vilttrekk, skårer 

alternativet lavt. 

 

Alternativ 2 vurderes som et godt alternativ for naturmangfold. Krysset vest for Støren gjør at 

man unngår det aller meste av inngrep ved Støren både hva laks og vegetasjon angår. Den 

lange veitunnelen vil krysse under Kvasshyllan naturreservat, men da tunnelpåslaget er 
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innenfor vernegrensa, vil tiltaket kunne kreve dispensasjon fra vernebestemmelser.  

Etableringen av bru over Gaula ved Håggån er derimot et usikkerhetsmoment da det finnes 

registrerte gyteområder for laks både rett opp- og nedstrøms foreslått kryssingspunkt. Dette 

må utredes nærmere. Ved Håggån vil også bru spenne over en elveør og sone med fin 

kantskog langs Gaula. Likevel vurderes dette alternativet som klart best. 

 

4.5.4 Kulturarv 

Kulturminner og kulturmiljø er definert i kulturminneloven §2 som alle spor etter menneskelig 

virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro 

eller tradisjon til. Kulturminneloven § 4 setter opp et skille mellom vernestatus i året 1537 

(reformasjonen). Forhistoriske og kulturminner fra middelalderen er automatisk fredet. Nyere 

tids kulturminner er ikke automatisk fredet med unntak av samiske kulturminner (eldre enn 

1917), skipsfunn (automatisk vernet, eldre enn 100 år, § 14) og stående byggverk fra perioden 

1537-1649. Nyere tids kulturminner kan være omfattet av varierende vern, deriblant fredning, i 

henhold til kulturminnelovens § 15, 19 og 20. Tabell 15 oppsummerer de overordnede 

vurderingene knyttet til silingskriteriene for alternativene.  

 

Tabell 15 Vurdering av silingskriterier for kulturarv. 

Silingskriterier Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom 

Støren 

Alternativ 2 – tunnel gjennom 

Mannfjellet 

Omfang tap av kjente 

kulturminner 

(type/antall) 

Prestteigen, Id 215833 – uavklart 

middelalderkirkested, trolig ikke noe 

igjen på grunn av utbygging og elven. 

 

Ingen tap.   

 

Annet • Gården Rostaden vil måtte 

eksproprieres. Avbøtende tiltak 

er dokumentasjon av 

bygningsmassen. 

• Nærføring til bygningsmassen på 

Håggån med stor verneverdi. 

• Verneverdig vei ved tunnelpåhugg 

nord påvirkes av løsning. 

• Nærføring til bygningsmassen på 

Håggån med stor verneverdi. 

 

Verdivurdering 

Området er delt inn i totalt 9 delområder som er verdisatt med skala Lav – Middels – Høy. 

Skalaen er glidende og pilen flyttes for å nyansere vurderingen. Figur 4-11 og figur 4-12 viser 

en oversikt over verdiene innenfor planområdet. 
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Figur 4-11 Verdikart kulturarv sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har felles 
start og slutt. Kilde: Norconsult.      
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Figur 4-12 Verdikart kulturarv nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har felles 
start og slutt. Kilde: Norconsult. 
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I tabell 16 er delområdene beskrevet og gitt en verdi. Dette er grunnlaget for videre vurdering 

av konfliktpotensialet knyttet til kulturarv.   

     

Tabell 16 Verdivurdering Kulturarv 

Del-  

område 

Beskrivelse Verdivurdering 

1 Lundan, SEFRAK registrert gårdsmiljø bestående av bygg som 

er yngre og eldre enn 1850.  

 

             Lav                Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

 

2 Støren gamle kirkested er markert som «automatisk fredet, 

fjernet» i Askeladden. Middelalderkirkestedet har hatt en 

uavklart plassering og det er trolig borte etter utbyggingen av 

dagens E6. Det må påpekes at det knytter seg stor usikkerhet til 

akkurat dette kulturminnet. Dersom nye arkeologiske 

undersøkelser skulle avdekke funn av middelalderkirkegård vil 

dette føre til en stor negativ konsekvens og eventuell innsigelse 

til planen fra kulturminnemyndighetene. Verdien er derfor satt 

ned fra høy til middels til høy. 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

3 

 

SEFRAK-registrert bygningsmiljø med forpakterbolig, 

konsulstua, prestegårdslåna og stabbur. Bygningene er eldre 

enn 1850 og ser ut til å ha god tilstand. Bygningene er regulert til 

bevaring i reguleringsplan Basmoen/GSK, planid 2009004. 

Vurderes til høy verdi. 

 

          Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

4 Follstad bru er i Nasjonal verneplan for veier, bruer og 

veirelaterte kulturminner (2002) vurdert som meget verneverdi 

da den er en sjelden kombinasjon av jernbane- og veibru. Det 

ligger også rester av en eldre bru like øst for dagens bru. Av 

denne er det bevart landkar på begge sider av elva. Vurderes til 

høy verdi. 

 

          Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

5 Håggåbrua er kategorisert som meget verneverdig i Nasjonal 

verneplan for veier, bruer og veirelaterte kulturminner (2002). 

Brua stammer fra 1934. Vurderes å ha stor opplevelsesverdi, 

bruksverdi og kunnskapsverdi. På vestsiden av elva oppå et 

platå ligger flere kulturminner som er automatisk fredet (id 1787, 

178574-178757), kulturminnene ligger utenfor vurdert 

planområde og vil ikke påvirkes. Vurderes til høy verdi. 

 

            Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

6 Vurdert som meget verneverdig i Nasjonal verneplan for veier, 

bruer og veirelaterte kulturminner (2002). Veien har en lengde 

på 5500 meter og en bredde på 3,5-5,5 meter. Dette er et 

gammelt veiløp mellom Gaulfoss bru og Støren og var i 

             Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 
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utgangspunktet anlagt som kongevei. Den ble på 1700-tallet 

oppjustert til kjørevei. Vurderes til høy verdi. 

7 På Rostad ligger et gårdstun i tradisjonell tunform. Ingen av 

bygningene er SEFRAK-registrert. Dateringen er usikker, men 

tunformen samt to laftebygninger (den ene sammenbygd) kan 

indikere tidlig 1900-tall. De øvrige bygningene synes å være av 

nyere alder eller eventuelt modernisert. Rostad skal være knyttet 

til ferjestedet på Hage. Vurderes til lav verdi. 

 

            Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

8 På det flate området mellom der elva svinger og fjellmassivet 

bak ligger en rekke bygninger hvorav flere er SEFRAK-

registrerte og markert med høy alder (rød trekant – eldre enn 

1850). Flere av byggene viser den lokale tradisjonelle 

byggeskikken med trønderlån, et langstrakt og smalt 

våningshus, vanligvis i to etasjer, som er typisk for gårdsbruk i 

Trøndelags-fylkene. Bygningsmassen er godt vedlikeholdt og 

ligger i et opprinnelig kulturmiljø. På grunn av høy grad av 

autentisitet, alder og særegen byggeskikk vurderes 

bygningsmassen og kulturmiljøet å ha stor opplevelsesverdi, 

bruksverdi og kunnskapsverdi. Vurderes til høy verdi. 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

9 På det flate området mellom elva og den bratte fjellveggen ligger 

et tun preget av bygninger fra forskjellige epoker. SEFRAK 

registreringene har ikke oppgitt spesielt høy alder på disse 

byggene, men de ligger fremdeles i tradisjonell tunformasjon. 

Noen av byggene er sannsynligvis fra slutten av 1800-tallet eller 

begynnelsen av 1900-tallet. Kulturlandskapet er i dag brutt opp 

av E6 som går tett opp i bygningene i tunet. Vurderes til lav 

verdi. 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 
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Vurdering av konfliktpotensial 

Konfliktpotensialet for kulturarv presenteres i figur 4-13 og figur 4-14. 

 

 

Figur 4-13 Konfliktpotensialet kulturarv sør. Felles start og slutt for alternativene. Alternativ 1 vist med svart linje og 
alternativ 2 vist med blå linje. Kilde: Norconsult.   
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Figur 4-14 Konfliktpotensialet kulturarv nord. Felles start og slutt for alternativene. Alternativ 1 vist med svart linje 
og alternativ 2 vist med blå linje. Kilde: Norconsult.    
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Vurdering av konfliktpotensial alternativ 1 

Delområde 2 

Alternativ 1 kan påvirke delområde 2 (Prestteigen) ved utbygging i området. Kulturminnet har 

en middels verdi på grunn av stor usikkerhet angående opprinnelig plassering og hvor skadet 

kulturminnet eventuelt er på grunn av dagens E6. Det er også usikkert hva eventuelt nye 

arkeologiske undersøkelser vil føre til. Konfliktpotensialet vurderes derfor til middels. 

 

Delområde 3 

Alternativ 1 slik den er presentert på kart vil ikke ha nærføring mot kulturmiljøet ved jernbanen. 

Konfliktpotensialet vil derfor vurderes til ubetydelig. Det understrekes at konfliktpotensialet vil 

økes ved nærføring og endring i forelagte planer. 

 

Delområde 7 

Alternativ 1 vil føre til at gårdsmiljøet på Rostaden vil måtte rives. Det foreslås avbøtende tiltak 

for å dokumentere bygningsmassen. Konfliktpotensialet vurderes til middels. 

 

Delområde 8 

Alternativ 1 er planlagt ganske nærme delområde 8 (Håggån), som har en høy verdi og stor 

grad av autensitet. Konfliktpotensialet ved tiltak i området vurderes til stor. 

 

Delområde 9 

Alternativ 1 vil ikke utgjøre noen større forskjell for kulturmiljøet (Gylløyan) enn dagens E6 

utgjør. Konfliktpotensialet vurderes til ubetydelig. 

 

Vurdering av konfliktpotensial alternativ 2 

Delområde 1  

Alternativ 2 vil ikke påvirke delområde 1 (Lundan) og konfliktpotensial vurderes til ubetydelig. 

 

Delområde 6 

Alternativ 2 vil føre til tunnelpåslag og bygging av bru i et område med verneverdig vei langs 

Gaula (Krogstadvegen). Avhengig av løsning på utforming vurderes konfliktpotensial til stor. 

 

Delområde 7 

Alternativ 2 har ingen innvirkning på delområde 7 (Rostaden). Konfliktpotensial vurderes til 

ubetydelig. 

 

Delområde 8 

Alternativ 2 vil føre til konstruksjon av et større veikryss enn dagens E6, som følger elvens 

kurve. Kulturmiljøet ved Håggån er vurdert til å ha høy verdi med stor grad av autensitet og 

foreslått trase vil kunne påvirke kulturminnet fysisk og visuelt. Konfliktpotensialet vurderes til 

stor da valg av endelig løsning kan påvirke omfanget av konfliktpotensial. Det settes derfor 

høyt. 

 

Delområde 9 

Alternativ 2 daglinje har ingen innvirkning på delområde 9 (Gylløyan) enn dagens E6 har. 

Konfliktpotensial vurderes til ubetydelig. 
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Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 

Konfliktpotensialet for alternativene er oppsummert i tabell 17. 

 

Tabell 17 Vurdering av alternativ 1 og 2  

Delområder Alternativ 1 (blå) Alternativ 2 (svart) 

Delområde 1 - - 

Delområde 2 Middels - 

Delområde 3 Middels - 

Delområde 4 - - 

Delområde 5 - - 

Delområde 6 - Høy 

Delområde 7 Middels - 

Delområde 8 Høy Høy 

Delområde 9 - - 

Samlet vurdering Høy Middels 

Rangering 2 1 

 

Alternativ 1 

Avhengig av endelig trase innenfor reguleringsområde fører alternativ 1 daglinje til høyest 

konfliktpotensialet for fagtema kulturarv. Det er flere delområder som har høy og middels verdi 

innenfor området som blir påvirket middels og stort. Alternativet har derfor fått rangering som 

nummer 2. 

 

Alternativ 2 

Alternativ 2 har to områder med stor konfliktgrad. Dette gjelder ved tunnelpåslag og planlagt 

veikryss på Håggån. Konfliktene bør kunne senkes ved valg av løsning for tunnelpåhugg for å 

unngå konflikt med vernet vei. Valg av utforming på veikryss og skjermende tiltak vil kunne 

redusere konflikt med kulturmiljøet ved Håggån. Rangert som 1.  

 

4.5.5 Naturressurser 

I tabell 18 er silingskriterier knyttet til naturressurser vurdert for hvert alternativ. 

Tabell 18 Beslutningsrelevante silingskriterier naturressurser. 

Kvantifiserbare silingskriterier 

Alternativ 1 – 

firefeltsvei 

gjennom Støren 

Alternativ 2 – 

tunnel gjennom 

Mannfjellet 

Permanent arealbeslag dyrka mark (daa) 104 55 

Permanent beslag av lite drivverdige areal (daa) 19 5 

Arealbeslag drivverdig skog (daa) 140 40 

 

Verdivurdering 

Verdivurderinger er foretatt på et overordnet nivå. For alternativ 1 og områder som berøres av 

begge alternativ bygger den på tidligere utarbeidet KU for Prestteigen – Gyllan. Ved overlapp 
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mellom ulike verdier er verdier slått sammen og høyeste verdi er lagt til grunn i tabell 19. I figur 

4-15 og figur 4-16 er imidlertid ulike verdier presentert innenfor samme delområde.  
Midlertidig beslag av dyrka mark er ikke vurdert på dette utredningsnivået. 

  

Tabell 19 Verdivurdering naturressurser. 

Delområde Beskrivelse Verdivurdering 

1 

Soknesøran 

Noe høy-bonitetsskog langs dagstrekningen av alt 2. 

 

           Lav                Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

 

2 

Soknesteigen 

Grunnvannsbrønner på en 400 – 500 m lang 

strekning. 

 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

3 

Prestteigen 

 

Nordre del av elva Sokna inngår i Støren fiskevald. 

Gyteplass for fisk. (høy verdi). 

Jordbruks- og grunnvannsverdier av middels verdi. 

        Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

4 

Gaula 

Svært viktig del av Gaula for fiske, tilrettelagt for 

opplevelsesturisme, overnatting m.m. 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

5 

Frøsetøya 

Fulldyrka jord på lettdrevet areal (høy verdi). 

Betydelig grunnvannspotensiale (middels verdi) . 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 

6 

Rostad - 

Gyllan 

Store sammenhengende lettdrevne areal med 

fulldyrka jord (høy verdi). 

Mye laksefiske på valdene (høy verdi). 

Større forekomster av grusressurser godt egnet som 

byggeråstoff (middels verdi). 

 

           Lav                 Middels             Høy 

|------------------|------------------|----------------| 
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Figur 4-15 Verdikart naturressurs sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har 
samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Figur 4-16 Verdikart naturressurs nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ har 
samme start og slutt. Kilde: Norconsult.     
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Vurdering av konfliktpotensialet 

Ved vurderinger av konfliktpotensial, er mulige konflikter med større sammenhengende og 

verdifulle områder som følge av veialternativet, tillagt stor vekt. Figur 4-17 og Figur 4-18 viser 

vurdering av konfliktpotensialet for hvert alternativ.  

 

 

Figur 4-17 Konfliktpotensialet naturressurs sør. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge alternativ 
har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.    
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Figur 4-18 Konfliktpotensialet naturressurs nord. Blå linje er alternativ 1 og svart linje er alternativ 2. Begge 
alternativ har samme start og slutt. Kilde: Norconsult.   
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Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 1  

Flere områder med potensiale for stor konflikt med naturressurser. De høye verdiene ved 

Prestteigenkrysset, Sokna, Gaula bru, Frøsetøya samt hele strekningen Rostad – Gyllan, 

danner grunnlaget for det store konfliktpotensialet. Det er først og fremst knyttet til konflikter 

med jordbruksareal. Konfliktpotensialet vurderes til å være stort på 60 – 70 % av strekningen.  

 

Alternativet fører til permanent beslag av vel 100 daa dyrka mark.  

 

Vurdering av konfliktpotensialet - Alternativ 2  

Et sammenhengende område fra nordre tunnelmunning til Gyllan med potensiale for stor 

konflikt med naturressurser. De høye verdiene ved den planlagte kryssingen av elva sør for 

Håggån og strekningen Håggån – Gyllan danner grunnlaget for konfliktpotensialet som utgjør 

om lag 25 % av strekningen. 

 

Alternativet fører til permanent beslag av om lag 55 daa dyrka mark.  

 

Konklusjon – samlet vurdering av konfliktpotensial 

Alternativ 2 vil ut fra disse vurderingene være klart bedre enn alternativ 1 for naturressursene i 

området, se tabell 20.     

 

Tabell 20 Samlet vurdering av konfliktpotensial og rangering av alternativer 

 Alternativ 1 Alternativ 2 

Arealandel stort konfliktpotensial 60 – 70 % 25 % 

Permanent beslag av dyrket mark 104 daa 55 daa 

Rangering 2 1 
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4.5.6 Sammenstilling ikke-prissatte virkninger 

Samlet konfliktkart (figur 4-19) framstiller vurderingene av konfliktpotensialet langs de vurderte 

veilinjene. De ulike fagtema har ulik retning (grader) på skravur (se V714 kap 6.3.5).  

 

Figur 4-19 Samlet konfliktpotensial for alle ikke-prissatte tema. Kilde: Norconsult.   
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For alternativ 1 viser figur 4-19 at hele strekningen har stort eller middels konfliktpotensial 

knyttet til et eller flere tema.    

 

Alternativ 2 har minst konfliktpotensial og minst påvirkning av ytre miljø. Alternativ 2 gir 2,3 km 

kortere vei enn alternativ 1. 60 % av strekningen går i tunnel, og gir dermed ikke 

konfliktpotensial for ikke-prissatte virkninger for denne delstrekningen. Det er for alternativ 2 

vurdert konfliktpotensial for kryssene, ny bru over Gaula, samt for tunnelpåhuggsområdene 

 

Fra Håggårønningen til Gyllan er alternativ 1 og 2 sammenfallende. Denne strekningen 

tilsvarer 20 % av alternativ 2, og har samme konfliktpotensial som alternativ 1. Tabell 21 viser 

rangeringen av de ikke-prissatte temaene    

 

Tabell 21 Samlet vurdering ikke-prissatte tema 

Konsekvenstema Alternativ 

1 

Alternativ 

2 

Merknad 

Landskapsbilde 2 1 Alternativ 1 høyest konfliktpotensial på 

områder med høy verdi, elvene Gaula og 

Sokna, samt ved Prestteigen. Lengre strekning 

med E6 i dagen gir potensial for konflikt.  

Friluftsliv/ by- og bygdeliv 2 1 Alternativ 1 har konfliktpotensial for 50 % av 

strekningen, mens 2 har konfliktpotensial for 

10–15 %. Alternativ 2 gir betydelig 

støyreduksjon for Støren. 

Kulturarv 2 1 Alternativ 1 har flere delområder med 

konfliktpotensial middels og høyt, og er derfor 

rangert sist. Alternativ 2 har kun to områder 

med høy konfliktgrad; tunnelpåslag og 

lokalvei/vernet vei ved tunnelpåhugg nord.   

Naturmangfold 2 1 I alternativ 2 ligger tunnelpåhugg i 

naturreservat, men alternativ 1 har større 

konflikter med tiltak i Sokna og Gaula. I tillegg 

har alternativ 1 noe mer inngrep i kantskog og 

viktig naturtype.   

Naturressurser  2 1 Det er først og fremst knyttet konflikter til 

beslag av jordbruksareal. Konfliktpotensialet 

vurderes til å være stort på 60–70 % av 

strekningen for alternativ 1 med permanent 

beslag av vel 100 daa dyrka mark.  

For alternativ 2 utgjør konfliktpotensialet om 

lag 25 % av strekningen med permanent 

beslag av om lag 55 daa dyrka mark. 

Rangering 2 1  

 
Alle tema har samme rangering av alternativ, dvs. at alternativ 2 gir minst konfliktpotensial for 

de ikke-prissatte tema.  
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4.5.7 Jernbane 

I alternativ 1 er det planlagt ny undergang under jernbanen for Rørosveien. Det er strenge 

krav til anleggsgjennomføringen, og arbeidet må utføres i forbindelse med togfri helg/periode. 

Krevende grunnforhold i området kan skape ytterligere utfordringer ved ombygging av 

Rørosveien og gang-/sykkelvei sør-øst for undergangen. Nye bruer over Gaula nord for 

Prestteigenkrysset krysser over Rørosbanen, og det er krav til frihøyde som ivaretar framtidig 

elektrifisering. I forbindelse med bygging av bruer/riving av eksisterende bru er det lagt opp til 

at anleggstrafikk kan gå over eksisterende planovergang Frøseth (km 508,753).  

 

I alternativ 2 etableres tunnelpåhugg rett sør for Dovrebanen ved Soknesøran. Ny E6 vil 

krysse under jernbanen i tunnel. Det er lagt til grunn at det er kort avstand til berg i området. 

Gjennomførte grunnundersøkelser bekrefter dette. I videre detaljering vil det måtte utføres 

flere undersøkelser langs jernbanen for å avklare reell dybde til berg og resulterende 

bergoverdekning for tunnelpåhugg. I nord kommer tunnelpåhugget ut i Sandaegga. Det 

planlegges ny bru over Gaula, som også går over lokalveien og Dovrebanen. 

Anleggsgjennomføringen vil være utfordrende da tunnelportal vil ligge tett på vei og 

elektrifisert bane. Det er mye tunnelmasser som skal håndteres i området. Anleggstrafikken vil 

benytte en smal lokalvei langs jernbanen fram til ny bru over Gaula står ferdig. Massetransport 

og deponi er noe som må vurderes videre ved eventuell optimalisering.            

4.5.8 Lokale virkninger  

Det foreligger en egen rapport som belyser hva flytting av ny E6 inn i Mannfjellet forbi Støren 

vil bety for utviklingen av Støren som tettsted. Rapporten har i tillegg til statistikk, utredning og 

planer, resultater fra gjennomført intervju og spørreundersøkelse med næringslivet på Støren, 

kommunen og representanter for kultur- og idrettslivet på Støren.  

 

Kompleksiteten rundt hva som utgjør et godt tettsted og hva som påvirker dette i et lengre 

tidsperspektiv, gjør at utredningen ikke gir et endelig svar på hva som vil skje ved et 

tunnelalternativ, men hva som kan skje. 

 

Den største trafikale endringen knyttes til alternativ 2, som flytter trafikk fra eksisterende E6 til 

ny tunnel vest for Støren. Etablering av av-/påkjøringsramper ved Soknesøran og ved Håggån 

vil midlertid ivareta lokaltrafikken og trafikk til/fra fv. 30 Rørosveien.   

 

Det er i forbindelse med rapport for lokale virkninger utarbeidet støysonekart for beregnet 

trafikkmengde for 2050. Alternativ 1 gir et støybilde som illustrert i figur 4-20. 

Fremtidig trafikk på E6 ved Støren er beregnet til ca. 9 400 kjøretøy i døgnet i gjennomsnitt 

(2050). Ved flytting av E6 inn i Mannfjellet vil trafikken reduseres til ca. 2 000 kjøretøy i 

døgnet. Trafikken i tunnelen vil ligge på 8 400 kjøretøy i døgnet.  
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Figur 4-20: Støysonekart for Støren sentrum når E6 gjennom Støren utvides til fire felt. Beregnet i fire meters 
høyde. Kilde: Norconsult, tegningsdato 10.06.2021. 

Mindre trafikk gjennom Støren vil gi mindre trafikkstøy i Støren sentrum, som vist i figur 4-21. 

Dette er spesielt gunstig for barnehagen og skolen i området, men også boligbebyggelse vil i 

alternativ 2 bli mindre støyutsatt. 

 

 

Figur 4-21: Støysonekart for Støren sentrum når E6 ligger i tunnel gjennom Mannfjellet. Beregnet i fire meters 
høyde. Kilde: Norconsult, tegningsdato 08.04.2021. 
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Alternativ 1 

Planforslaget med firefeltsvei gjennom Prestteigen vil forsterke tilknytningen mellom E6 og 

Støren. Foreslått tiltak vil være mer arealkrevende, og gjøre at veien kommer tettere inn på 

arealer som i dag blant annet brukes til skole, barnehage, idrett og lek. Veien kommer også 

tettere inn på næringsareal på Prestteigen, og gjør at det blir mindre areal på Prestteigen som 

kan brukes til varelevering for handel samt parkering. 

 

Den direkte konsekvensen for arealbruk på disse områdene er at det blir mindre areal til 

dagens bruk, og at opplevelsen av nærheten til vei forsterkes med både synlighet til vei eller 

støyskjerming, mer støy og støv, og/eller redusert adkomst. Dette vil gi mindre attraktive 

områder, som igjen kan føre til endret bruk eller mindre bruk av arealene. Mindre areal til barn 

og unge, lek og friluftsliv kan gjøre Støren og sentrumsområdene mindre attraktivt som bosted. 

 

I høringsforslag til ny kommuneplan for Midtre Gauldal kommune er det foreslått å flytte 

barneskole og barnehage, og etablere parkeringsplasser og energistasjon i området. 

Prestteigen vil kunne oppleves som sentrum på Støren, med handel og service knyttet til E6 

som hovedfunksjon. Næringsareal på Prestteigen vil ha begrenset mulighet til arealmessig 

utvidelse, eller utvikling av uteareal ut over hva som knyttes opp til trafikk og parkering. Øvrige 

areal langs E6 kan få økt attraktivitet for næring knyttet direkte til vei. Med firefelts E6 gjennom 

Prestteigen vil E6 være en forsterket premissgiver for videre arealutvikling. 

 

Alternativ 2 

Omlegging av E6 i tunnel gjennom Mannfjellet vil kunne bidra til at Støren i mindre grad er 

avhengig av veien som premiss for arealutvikling. Kvaliteten på areal til barn, unge, idrett og 

friluft langs E6 sør for Prestteigen vil kunne oppleves som bedre, gjennom at det blir mindre 

støy og støvforurensning som følge av mindre trafikk. Fremfor en breddeutvidelse av E6, 

muliggjør alternativet en frigjøring av areal som i dag er veiareal.  

 

Lavere trafikktall på dagen vei (E6) vil gi mindre restriksjoner og krav til utforming av vei enn 

de som gjelder for hovedvei/riksvei. Dette muliggjør mindre arealkrevende veiløsninger på 

Prestteigen sammenlignet med dagens situasjon og foreslått firefeltsvei. Eksempelvis kan 

rundkjøring på Prestteigen være aktuelt, som erstatning for dagens planskilte kryss. 

 

Alternativet vil beslaglegge areal ved kryssløsning sør for Støren, og kan være et hinder for 

utvikling av dagens næringsareal. 

 

Omlegging av E6 i tunnel gjennom Mannfjellet vil kunne bidra til at arealene langs dagens E6 

kan bli mindre attraktive for næring og service som er direkte knyttet til vei, samtidig som det 

kan gjøre områdene som i dag brukes til idrett, barn og unge og friluft mer attraktive. Når 

attraktiviteten av slike aktiviteter øker, kan det få en indirekte virkning på langsiktig arealbruk, 

ved at flere ønsker å bo på Støren og det skapes ny etterspørsel etter boliger og 

arbeidsplasser. 

 

I stedsutviklingsplan for Støren (21.10.13) er det gjennom bred medvirkning pekt på mange 

tema som også har gått igjen i utredningen av lokale virkninger fra 2021, blant annet frigjøring 

av parkerings – og trafikkareal til utvikling av sentrums- og boligområder. I intervjurundene har 
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flere påpekt et ønske eller behov for å gjøre fellesarealene på Støren mer attraktive. Et av 

forslagene var etablering av møteplasser eller grøntstruktur for å gjøre Støren mer attraktivt 

som nærområde. Et godt tilrettelagt nærområde kan gi en opplevelse, som gjør at folk som 

reiser ønsker å stoppe på Støren selv uten direkte adkomst fra E6. 

 

Med E6 gjennom Mannfjellet vil E6 være en redusert premissgiver for videre arealutvikling på 

Støren, hvor attraktivitet for Støren og sentrumskvaliteter kan være en større premissgiver. 

 

Konklusjon 

Begge alternativene er rangert likt, da det er fordeler og ulemper med begge. Alternativ 2 gir i 

større grad mulighet til utvikling av sentrumsområde på Prestteigen enn alternativ 1, men vil 

redusere muligheten for videre utvikling av næringsområdet langs Soknesøran. 

Gjennomgangstrafikken på E6 vil forsvinne og dette vil kunne påvirke eksisterende butikker og 

bensinstasjon i Prestteigen-krysset.  

4.5.9 Veiteknisk løsning og risiko 

De to alternativene er veldig ulike. I tabell 22 er silingskriterier knyttet til løsning og risiko 

vurdert overordnet for hvert alternativ. Alternativ 1 følger i hovedsak eksisterende E6, og målet 

om 110 km/t oppnås ikke der dagens trase gjenbrukes. Redusert fart forutsettes gjennom 

Prestteigen-krysset og delstrekningen fra Brattlitunnelen til og med Håggåtunnelen. Alternativ 

2 gir en innkorting i reisevei samtidig som 110 km/t kan opprettholdes på hele strekningen. I 

tillegg vil det etableres toløpstunnel som gir større sikkerhet enn ettløpstunnelen i alternativ 1 

dersom en hendelse oppstår. For toløpstunnel etableres det tverrforbindelser mellom løpene 

og hvert tunnelløp fungerer som rømningsvei for det andre tunnelløpet. 

 

Det er identifisert flere fravik fra veinormalkrav i alternativ 1, som må godkjennes av 

Vegdirektoratet. Dette gjelder eksempelvis krav til breddeutvidelse av eksisterende tunneler, 

utfordrende kryssløsning og stigning på gangsystem på Prestteigen. For alternativ 2 vil 

lengden på tunnelen (over 4 km) være et fravik fra bør-krav i håndbok N500 Vegtunneler, 

ellers er det ikke påvist andre fravik på strekningen. Det legges til grunn at det vil være enklere 

å ivareta veinormalkrav ved videre detaljering av løsningen enn det er for alternativ 1.     

  
Trafikksikkerheten er ivaretatt godt i begge alternativene.  
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Tabell 22 Vurdering og rangering av alternativ. 

Silingskriterier Alternativ 1 – firefeltsvei gjennom Støren Alternativ 2 – tunnel gjennom 

Mannfjellet 

Fart og kurvatur  Delstrekninger vil ikke ivareta 110 km/t. 

Dette gjelder for Prestteigenkrysset, 

Gaula bru og strekningen langs Gaula 

som skal utbedres. 

 

Sammenhengende fartsgrense 110 

km/t og ingen fravik knyttet til 

kurvatur og bredder. 

Grunnforhold  

• kjente 

kvikkleireområder 

• bergkvalitet 

Kvikkleiresone på Rostad (Rostaden) og 

ved Håggåberget (Gylløyin). I tillegg er 

det små kvikkkleireforekomster sør for 

Rostad land dagens E6.  

Størentunnelen går i middels til dårlig 

berg, og krever systematisk sikring.  

Utvidelse av Brattlitunnelen har en 

strekning på 30 meter med uavklart 

bergoverdekning. Det er lite 

bergoverdekning ved tunnelpåhugg i nord 

for Håggåtunnelen.     

   

Kvikkleiresone ved Håggåberget 

(Gylløyin), som for alternativ 1. 

Krav til forsiktig sprenging av 

Håggåberget. 

 

Rasutsatt sideterreng  Påhugg må sikres mot ras. 

Høye bergskjæringer må sikres mot 

steinsprang. 500 meter med 

bergskjæring med gjennomgående 

høyder 15-30 meter, men lokalt over 40 

meter. 

Påhugg må sikres mot ras, spesielt 

knyttet til tunnelpåhugg i nord.  

 

Lik alternativ 1 forbi Håggåberget, 

dvs etablering av skjæring over en 

strekning på 160 meter med høyde 

10–28 meter.    

 

Rangering 2 1 
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4.6 Samla vurdering og måloppnåelse 

Alle vurderingene med rangering av alternativene er vist i tabell 23. For alle tema er alternativ 

2 rangert som den foretrukne. Basert på disse vurderingene er anbefalingen at alternativ 2 

legges til grunn for planprosessen på strekningen E6 Korporals bru – Gyllan. Anbefalingen 

vurderes som robust ut i fra beslutningsgrunnlaget. 

 

Tabell 23 Rangering av alternativ – samlet vurdering. 

Konsekvenstema Alternativ 1 Alternativ 2 Merknad 

Prissatte virkninger 

 

 

 

2 1 Alternativ 1 gir høyere negativ netto nytte enn 

alternativ 2. Forskjellen i nettonytte er på 1,34 

mrd. kr. 

 

Klimagassutslipp 2 1 De totale klimagassutslippene for alternativ 1 

er 25 % høyere enn for alternativ 2. 

 

Ikke-prissatte 

virkninger 

2 1 Alternativ 2 har minst konfliktpotensial og minst 

påvirkning av ytre miljø. Alternativ 2 gir 2,3 km 

kortere E6, og 60 % av strekningen går i 

tunnel. I nord er alternativ 1 og 2 

sammenfallende. Tilsvarer 20 % av 

strekningen.   

 

Jernbane 1 1 Alternativ rangert som likeverdige. Alternativ 2 

har noe større usikkerhet enn alternativ 1 pga 

manglende detaljering. 

 

Lokale virkninger 1 1 Alternativ rangert som likeverdige. Alternativ 2 

gir i større grad mulighet til utvikling av 

sentrumsområde på Prestteigen enn alternativ 

1, men vil redusere muligheten for videre 

utvikling av næringsområdet langs 

Soknesøran. Gjennomgangstrafikken på E6 vil 

forsvinne og dette vil kunne påvirke 

eksisterende butikker og bensinstasjon i 

Prestteigen krysset.  

 

Veiteknisk løsning 

og risiko 

2 1 Alternativ 2 gir lik hastighet for hele 

strekningen, kun mindre fravik fra veinormal 

(tunnellengde). Unngår krevende grunnforhold 

ved påhugg for alternativ 1 og enklere bygging. 

 

Rangering 2 1 Alternativ 2 anbefales videreført.  
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5 VURDERING AV ALTERNATIV 1 OG 2 IHT. EVALUERINGSMATRISE 

Til Nye Veiers gjennomgang av alternativene 05.11.2021 er det utarbeidet en 

evalueringsmatrise. Denne benyttes for å anbefale valg av løsning. I gjennomgangen er 

grunnlaget som foreligger vurdert. Det er også gjort en tverrfaglig vurdering av rangering av 

ulike kriterier som skal ivareta Nye Veiers mål for prosjektet. Poenggiving 1 tilfredsstiller 

prosjektmålet i svært liten grad, mens poeng 5 tilfredsstiller prosjektmålet meget godt.     

 

Tabell 24 viser endelig rangering av alternativene inkludert vekting. Alternativ 2 er høyest 

rangert og svarer best ut målene.    

 

Tabell 24 Endelig rangering av alternativ etter gjennomføring av møte 05.11.2021  

 
 

 

Tabell 25, tabell 26, tabell 27 og tabell 28 er utklipp av evalueringsmatrise og viser hvordan 

alternativene er vurdert i forhold til prosjektmålene.  

 

Tabell 25 Areal og planprosess. Kilde: Evalueringsmatrise, møte 05.11.2021. 

 
 

 

Alternative løsninger for Losen - Kvål

ICE 05.11.2021

Areal og planprosess Poeng Kommentar Poeng Kommentar

Sannsynlighet for godkjenning av plan, unngår innsigelse fra 

sektormyndigheter (inkl. fravik) (70 %)

1 Innsigelse fra Statsforvalteren er ikke trukket. Høyst 

usikkert om mekling vil føre fram. 

2,5 Alternativet vil redusere konfliktene Gaula, Sokna, 

inngrep i viktige naturtyper. Tunnelportal i 

naturreservat. Kryssing av Gaula i et gyteområde.

Grunnerverv - vurdert behov for ekspropriasjon (20 %) 2 Innløsing av 3 hus på Prestteigen, et hustun nord for 

Gaula bru og et hustun på Rostad. Risiko for innløsing 

av barnehage og skole.

3,5 Beslaglegger areal som er regulert til næring i gjeldende 

planer (kommunedelplan/reguleringsplan). Innløsing av 

to hus. Kan gi høye grunnervervskostnader. 

Vil tiltak påvirke lokal utvikling (10 %) 3 Forsterker tilknytningen mellom E6 og Støren. Mer 

areal avsatt til veitiltak og mindre areal til dagens bruk 

og videre utvikling. Områder blir mindre attraktive. 

Næringsareal på Prestteigen vil ha begrenset mulighet 

til arealmessig utvidelse, eller utvikling av uteareal ut 

over hva som knyttes opp til trafikk og parkering. 

Øvrige areal langs E6 kan få økt attraktivitet for næring 

knyttet direkte til vei. 

3 Kvaliteten på areal vil kunne oppleves som bedre, 

gjennom at det blir mindre støy og støvforurensning 

som følge av mindre trafikk. Løsningen frigjør areal som 

i dag er veiareal, og vil kunne bidra til at Støren i 

mindre grad er avhengig av veien som premiss for 

arealutvikling. Økt attraktivitet for Støren og 

sentrumskvaliteter kan være en større premissgiver for 

videre utvikling.

Alternativet vil kreve areal ved kryssløsning før tunnel, 

og kunne være et hinder for utvikling av dagens 

næringsareal. 

Total score 1,4 2,8

Alternativ 1 E6 gjennom Støren Alternativ 2 Tunnel gjennom Mannfjellet
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Tabell 26 Nettonytte og lønnsomhet. Kilde: Evalueringsmatrise, møte 05.11.2021. 

 
 

Alternative løsninger for Losen - Kvål

ICE 05.11.2021

Prestasjonsmål Poeng Kommentar Poeng Kommentar

1.Størst mulig nettonytte per budsjettkrone og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen. (40 

%)

2,7 3,5

Investeringskostnad - 60% 2,5 3 770 mill. kr 

(NN/B) på -0,95

3,5 3 340 mill. kr (430 mill. kr lavere enn alternativ 1). 

NN/B på -0,50

Driftskostnad - 20 % 4 Økte driftskostnader: 370 mill.kr 3 Økte driftskostnader: 657 mill.kr

Dobbelt så lang tunnel - toløp  øker driftskostnadene 

med ca. 290 mill. kr..

Usikkerhet knyttet til kostnad (mengde, priser, grunnforhold) - 

20 %. Justeres til 0%. Ivaretatt i investeringskostnadene. 

2 Omfattende tiltak ved tunnelpåhuggene, kvikkleriesone 

Rostad og Håggåberget. Svært krevende 

anleggsgjennomføring og håndtering av masser, 

trafikkavvikling mm. Det er lagt inn en 

usikkerhetsavsetning i kostnadsoverslaget, spennet i 

usikkerheten er synliggjort her.

3 Samme utfordring som alternativ 1 ved kvikkleiresone 

Håggåberget. Veglinje ikke detaljprosjektert. Det er 

behov for å gjennomføre ytterligere 

grunnundersøkelser for tunnel og tunnelpåhugg samt 

bru, men ingen kjente problemstillinger. Kan være 

utfordring relatert til massehåndtering. Det er lagt inn 

en usikkerhetsavsetning i kostnadsoverslaget, spennet i 

usikkerheten er synliggjort her.

Trafikantnytte, erstatter reisetidsbesparelse.  Justeres til 20%, 

tidligere 0. 

2 Sparer 2,5 minutt, ingen endring i reiselengde kun 

endring i fart. Dette gjeldet hele KG. Se logg 730 mill. kr 

i trafikantnytte.

4 Sparer 4 minutt og gir en innkorting av E6 på 2,3 km. 

Redusert reisetid på 1,5 minutt sammenlignet med 

alternativ 1. Se loggv 1,7 mrd. kr i trafikantnytte

Alternativ 1 - E6 gjennom Støren Alternativ 2 - Tunnel gjennom Mannfjellet
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Tabell 27 Klimagassutslipp og ytre miljø. Kilde: Evalueringsmatrise, møte 05.11.2021. 

 

Alternative løsninger for Losen - Kvål

ICE 05.11.2021

Prestasjonsmål Poeng Kommentar Poeng Kommentar

2. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på 

ytre miljø. (25 %)

2,1 3,2

Klimagassutslipp - 15 % 3 Estimert utslipp på  ca. 78 300 tonn CO₂e, beregnet fra 

utslipp fra materalbruk anleggsfase, endret arealbruk 

og drift og vedlikehold i 60 år. 

Noe større mangelfullt og usikkert tallgrunnlag for 

dette alternativet enn for alternativ 2, mangler data for 

oppgradering av eksisterende tunneler. Estimerte 

utslipp vil derfor sannsynnligvis øke med et mer 

komplett datagrunnlag. 

4 Estimert utslipp på  ca. 62 600 tonn CO₂e, beregnet fra 

utslipp fra materalbruk anleggsfase, endret arealbruk 

og drift og vedlikehold i 60 år. Reduseres med ca. 15 

700 sammenlignet med alternativ 1.

Størst utslipp i byggefasen pga. lang tunnel, men det 

finnes muligheter for å optimalisere materialbruk i 

tunnel. Tunnelen kommer best ut totalt sett pga. at 

den har mindre inngrep i arealbruk enn alternativ 1. 

Den totale økologiske tilstanden i Gaula og sidevassdrag skal 

ikke permanent forringes som et resultat av tiltak - 20 %

1,5 Den totale økologiske tilstanden vil ikke permanent 

forringes, men nye bruer over Gaula, riving av 

eksisterende bruk og flere tiltak i Sokna og Gaula på 

delstrekninger. Det vil gi stor betydning for 

gyteområdet der Sokna og Gaula samles.

3 Den totale økologiske tilstanden vil ikke permanent 

forringes, men nye bruer over Gaula ved Håggån 

(gyteområde). 

Støy og luftkvalitet - 15 % 2 Betydelig økning av støy. Luftforurensning lokalisert til 

Prestteigenkrysset. 

4 Betydelig støyreduksjon. Utforming av tunnelportaler 

er vesentlig for lokal belastning av luftforurensing. 

Lysforurensning - 0 (tidliger 5 %) Ikke vurdert Ikke vurdert

Naturressurser ekskl. jordbruk (Utmark - Vann - 

Mineralressurser) - 5 % 

2 Flere områder med potensiale for stor konflikt med 

naturressurser. De høye verdiene ved 

Prestteigenkrysset, Sokna, Gaula bru, Frøsetøya samt 

hele strekningen Rostad – Gyllan, danner grunnlaget 

for det store konfliktpotensialet. Det er først og fremst 

knyttet til konflikter med jordbruksareal. 

Konfliktpotensialet vurderes til å være stort på 60-70 % 

av strekningen. 

- Noe inngrep i skog med høy verdi. 

- Påvirkning av Sokna og Gaula (gyteområder) 

- Grunnvannsreservoar og grunnvannsbrønner 

- Grusrygg ved Håggån. 

3,5 Et sammenhengende område fra nordre 

tunnelmunning til Gyllan med potensiale for stor 

konflikt med naturressurser. De høye verdiene ved den 

planlagte kryssingen av elva sør for Håggån og 

strekningen Håggån - Gyllan danner grunnlaget for 

konfliktpotensialet som utgjør om lag 25 % av 

strekningen.

Det er ingen vesentlige inngrep i områder med skog, 

grus og grunnvannsressurser. 

Ny bru over Gaula vil kunne påvirke gyting og fiske. 

Landskapsbilde - 10 % 1,5 Avhengig av endelig trase innenfor reguleringsområde 

fører alternativ 1 til høyest konfliktpotensialet for 

fagtema landskapsbilde. Det medfører størst 

konfliktpotensial på områder med høy verdi, elvene 

Gaula og Sokna. I tillegg er det et stort 

konfliktpotensial gjennom Prestteigen, og er den klart 

lengste strekning for ny E6 i dagen med tilhørende 

muligheter for konflikter. 

2,5 Konfliktpotensiale for alternativ 2 er knyttet til ny 

brukryssing og områder for de to tunnelpåslagene. 

Konfliktnivået avhenger av endelig plassering og 

utforming av disse elementene. Dette alternativet 

medfører nye konflikter på den korteste strekningen 

for ny E6.

Friluftsliv, by og bygdeliv 10 % 2 Flere områder med potensiale for stor konflikt med 

friluftsliv, by- og bygdeliv (Prestteigenkrysset, nord og 

sør for Gaula bru, samt fire elvenære strekninger; 

Volløyan-Brattlitunnelen, Voll-Håggåbrua, ved Håggån - 

ved Håggårønningen / Gylløyan.) 

Alternativet fører til en betydelig støybelastning for 

mange støyfølsomme bygg i Støren, spesielt 

barnehagen og skolen er utsatt og det trengs 

omfattende støyskjermingstiltak. 

Innløsing 3 boliger og 2 gårdsbruk.

Sprenging i Håggåberget (klatring) - gjelder i begge 

alternativ.

4 Få områder med potensiale for stor konflikt med 

friluftsliv, by- og bygdeliv (planlagt kryssing av elva sør 

for Håggån og elvenære strekninger ved 

Håggårønningen / Gylløyan. 

Alternativet fører til en betydelig reduksjon av 

trafikken gjennom Støren og dermed vil det være færre 

støyutsatte bygg og mindre behov for 

støyskjermingstiltak i Støren. 

Innløsing 2 boliger.

Sprenging i Håggåberget (klatring) - gjelder i begge 

alternativ.

Kulturarv - 10 % 2,5 Prestteigen: Id 215833 – uavklart middelalderkirkested, 

trolig ikke noe igjen på grunn av tidligere utbygging og 

elvens løp. 

Gården Rostaden vil måtte eksproprieres. Avbøtende 

tiltak er dokumentasjon av bygningsmassen.

Nærføring til bygningsmassen på Håggån med stor 

verneverdi.

3 Nærføring til lokalveg med verneverdi (Kongeveien).

Nærføring til bygningsmassen på Håggån med stor 

verneverdi.

Naturmangfold - 15 (tidligere 10 %) 2 Alternativ 1 vurderes til å medføre klart større inngrep 

i verdifulle naturområder. Særlig vurderes påregnelige 

konsekvenser for laksen i Gaula å være størst i dette 

alternativet. Omfattende og langvarige anleggsarbeider 

tett på Frøsethølen og utfyllinger flere steder videre 

nedover Gaula vil kunne påvirke verdifulle 

gyteområder. Da dette alternativet også medfører 

direkte inngrep i flere viktige naturtyper på strekningen 

nedover mot Gyllan. Viktig vilttrekk  i direkte konflikt 

som ikke ivaretas. 

3 Alternativ 2 vurderes som et godt alternativ for 

naturmangfold. Krysset vest for Støren gjør at man 

unngår det aller meste av inngrep ved Støren både hva 

laks og vegetasjon angår. 

Den lange vegtunnelen vil krysse under Kvasshylan 

naturreservat, men tunnelpåslaget er like innenfor 

vernegrensa. Det vil trolig være begrenset 

skadevirkning på reservatet. 

Etableringen av bru over Gaula ved Håggån er derimot 

et usikkerhetsmoment da det finnes registrerte 

gyteområder for laks både rett opp- og nedstrøms 

foreslått krysningspunkt. Dette må utredes nærmere. 

Ved Håggån vil også bru spenne over en elveør og sone 

med fin kantskog langs Gaula. Likevel vurderes dette 

alternativet som klart best.

Alternativ 1 - E6 gjennom Støren Alternativ 2 - Tunnel gjennom Mannfjellet
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Tabell 28 Beslag av jordbruksareal, trafikksikkerhet og anleggsgjennomføring. Kilde: Evalueringsmatrise, møte 
05.11.2021. 

 
 

Alternative løsninger for Losen - Kvål

ICE 05.11.2021

Prestasjonsmål Poeng Kommentar Poeng Kommentar

3. Minimere midlertidig og permanent beslag av 

jordbruksareal.  (15 %)

2,0 3,6

Midlertidig beslag jordbruksareal (ny 25%) 2 43 daa dyrka mark 4 6 daa dyrka mark

Permanent beslag av jordbruksareal (ny 75%) 2 Permant beslag

-104 daa dyrka mark

-19 daa lite drivverdig mark

3,5 Permant beslag

-55 daa dyrka mark

-5 daa lite drivverdig mark

4. Utarbeide reguleringsplan som gir best mulig 

trafikksikkerhet (anleggs- og driftsfase), samt ivareta 

SHA i anleggsperioden. (20 %)

1,8 3,1

Påvirkning av eksisterende trafikk i anleggsfase (omkjøring, 

stenging, gående etc? )

1,5 Totalombygging av krysset i Prestteigen. Dette 

inkluderer riving av eksisterende bruer og byggingen av 

nye. Midlertidige trafikkløsninger i Støren ved riving av 

eksisterende bruer må etableres. Arbeidene 

gjennomføres i flere faser for å opprettholde lokal 

trafikk, noe som gir ulike kjøremønstre.

Gang- og sykkelveier i området til og fra skolen må 

ivaretas gjennom byggeprosessen.

Det bygges tett opp til eksisterende bebyggelse. 

Tilkomst til bebyggelsen ved Håggåsveet kan være 

vanskelig å opprettholde. 

3,5 Kryss ved tunnelinnløpet:

- Omlegging av lokalt veinett i området.

- Tunnelpåhugg ved jernbane

- Bru over lokalveg, som også må forventes benyttet 

som anleggsveg nordover (Kongeveien). 

Trafikksikkerhet barn og unge i anleggsfase 1,5 Støren barneskole og barnehage ligger delvis inntil ny 

E6. Omleggingen av lokalveiene gjør at skoleveien vil bli 

påvirket. Det er skoleveier i berørt område som må 

sikres i alle faser. 

Bygging av støyskjerm vil berøre skolegården og 

lekeområder i barnehagen.

Lokalvegen mellom Håggån og Gyllan må ivareta 

sikkerheten for barn og unge i anleggsfasen - flere 

boliger ligger tett på veg. Krevende 

anleggsgjennomføring krever spesiell tilrettelegging og 

sikring. Dette gjelder begge alternativ.  

3,5 I barnetråkkregistreringen er det ikke registrert noen 

aktiviteter knyttet til området Soknesøran. 

Lokalvegen mellom Håggån og Gyllan må ivareta 

sikkerheten for barn og unge i anleggsfasen - flere 

boliger ligger tett på veg. Krevende 

anleggsgjennomføring krever spesiell tilrettelegging og 

sikring. Dette gjelder begge alternativ.  

Vurdering av SHA i anleggsfase 2 I Prestteigenkrysset må det arbeides med trafikk tett på 

gir høyere ulykkesrisiko.  

Risiko for ras/fall ved tunnelskjæringer i begge ender av 

Størentunnel.

Identifisert kvikkleire i området ved tunnelpåhugg i 

nord. Dette gir utfordringer i anleggsfasen. Det er store 

mengder tunnelmasser og løsmasser fra utgraving av 

området som skal fraktes bort, samtidig som 

lokaltrafikk skal ivaretas.

Ved Håggårønningen er det kvikkleire, lite areal 

tilgjengelig og det skal sprenges inn i berg. Dette gir 

høye skjæringer. Gir utfordringer med trafikk tett på og 

risiko for steinfall/ras ved sprengningsarbeider.

 

Trafostasjon i nordre enden av Håggåtunnelen må 

flyttes. Risiko knyttet til arbeid ved høyspenledning. 

Flere høyspent luftstrekk krysser over E6 og er 

langsgående E6 nord for Håggåtunnelen. Flytting av 

høyspent kan bli aktuelt.

Ny tofelt kulvert under jernbanen. Arbeider må 

gjennomføres når det ikke er togtrafikk. Arbeid tett på 

elektrifisert jernbane.

2,5 Risiko for ras/ fall ved tunnelskjæringer i begge ender 

av tunnelen.

Arbeid i reservat kan gi ekstra krav i anleggsfasen.

Ved Håggårønningen er det kvikkleire, lite areal 

tilgjengelig og det skal sprenges inn i berg. Dette gir 

høye skjæringer. Gir utfordringer med trafikk tett på og 

risiko for steinfall/ras ved sprengningsarbeider.

Høyspentlinje i området ved Støren og fra vestsiden 

ved Krogstadvegen 507. 

Trafikksikkerhet i driftsfasen 2 Prestteigenkrysset - komplekst og mange 

trafikantgrupper som skal ivaretas. Bussholdeplass på 

ramper. Ekstra konfliktpunkter og risiko for ulykker.

Kjøring i dagen, fare for dyrepåkjørsel, varierende 

kjøreforhold. Flere tunneler fører til ekstra risiko i 

overgangssone.

3 Lang tunnel over 4,4 km (fravik fra vegnormal).

Kort avstand mellom tunnel og bru i nordenden, 

adkomst til tunnel og tilgang til bru for drift- og 

vedlikehold er ikke detaljprosjektert. 

Gjennomsnitt av prestasjonsmål 2,1 3,4

Vektet gjennomsnitt av prestasjonsmål 2,2 3,4

Alternativ 1 - E6 gjennom Støren Alternativ 2 - Tunnel gjennom Mannfjellet
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6 OPPSUMMERING OG ANBEFALING 

De to alternativene for ny E6 er vurdert i forhold til forenklet metodikk i Håndbok V17. Verdier 

og konfliktpotensialet er belyst. I tillegg er alternativene vurdert etter hvor stor grad de bidrar til 

Nye Veiers prosjektmål.  

 

Det ble avhold et møte 05.11.2021 for å gå gjennom målene spesielt og for å belyse om det 

var svakheter i eventuell anbefaling. I vurderingen som foreligger er alternativ 2 best i forhold 

til måloppnåelse. Det er kun for driftskostnader alternativ 1 er bedre enn alternativ 2. Lang 

toløpstunnel vil øke driftskostnadene, men samtidig er det denne som bidrar positivt i forhold til 

ikke-prissatte konsekvenser.  

 

Det er i sammenstilling av alle tema (tabell 23) vist at alternativ 2 er rangert først. I vurderingen 

knyttet til jernbane og lokale virkinger er det lik rangering av alternativene. De vurderes som 

likestilt. Det er noe enklere anleggsgjennomføring for alternativ 1 i forhold til jernbane, men 

dette er ikke tillagt avgjørende vekt. I videre prosjektering forventes dette løst tilfredsstillende 

for begge alternativ. I forhold til lokale virkninger er det ikke gitt en endelig anbefaling. Begge 

løsninger vil gi ulemper og muligheter for næringsutvikling og stedsutvikling.    

 

Videre arbeid og planprosess er vist i Figur 1-1. Dersom alternativ 1 (dagløsning) anbefales vil 

en gå videre med en prosess for å løse innsigelser, slik at planen kan legges fram for vedtak. 

Ved anbefaling av alternativ 2 (tunnelløsning) vil en starte opp reguleringsplanprosessen for 

E6 Korporalsbrua – Gyllan, der silingsrapport og trasevalg vil være en del av planprogrammet 

som legges ut på høring.       

 

Det anbefales å gå videre med alternativ 2 med tunnel gjennom Mannfjellet.   
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NV50E6KG-PLA-RAP0011 Silingsrapport for E6 Støren Vedlegg.xlsx

Alternative løsninger for Losen - Kvål

ICE 05.11.2021

Areal og planprosess Poeng Kommentar Poeng Kommentar

Sannsynlighet for godkjenning av plan, unngår innsigelse fra 

sektormyndigheter (inkl. fravik) (70 %)

1 Innsigelse fra Statsforvalteren er ikke trukket. Høyst 

usikkert om mekling vil føre fram. 

2,5 Alternativet vil redusere konfliktene Gaula, Sokna, 

inngrep i viktige naturtyper. Tunnelportal i naturreservat. 

Kryssing av Gaula i et gyteområde.

Grunnerverv - vurdert behov for ekspropriasjon (20 %) 2 Innløsing av 3 hus på Prestteigen, et hustun nord for 

Gaula bru og et hustun på Rostad. Risiko for innløsing av 

barnehage og skole.

3,5 Beslaglegger areal som er regulert til næring i gjeldende 

planer (kommunedelplan/reguleringsplan). Innløsing av 

to hus. Kan gi høye grunnervervskostnader. 

Vil tiltak påvirke lokal utvikling (10 %) 3 Forsterker tilknytningen mellom E6 og Støren. Mer areal 

avsatt til veitiltak og mindre areal til dagens bruk og 

videre utvikling. Områder blir mindre attraktive. 

Næringsareal på Prestteigen vil ha begrenset mulighet til 

arealmessig utvidelse, eller utvikling av uteareal ut over 

hva som knyttes opp til trafikk og parkering. Øvrige areal 

langs E6 kan få økt attraktivitet for næring knyttet direkte 

til vei. 

3 Kvaliteten på areal vil kunne oppleves som bedre, 

gjennom at det blir mindre støy og støvforurensning som 

følge av mindre trafikk. Løsningen frigjør areal som i dag 

er veiareal, og vil kunne bidra til at Støren i mindre grad er 

avhengig av veien som premiss for arealutvikling. Økt 

attraktivitet for Støren og sentrumskvaliteter kan være en 

større premissgiver for videre utvikling.

Alternativet vil kreve areal ved kryssløsning før tunnel, og 

kunne være et hinder for utvikling av dagens 

næringsareal. 

Total score 1,4 2,8

Prestasjonsmål Poeng Kommentar Poeng Kommentar

1.Størst mulig nettonytte per budsjettkrone og 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet for strekningen. (40 

%)

2,7 3,5

Investeringskostnad - 60% 2,5 3 770 mill. kr 

(NN/B) på -0,95

3,5 3 340 mill. kr (430 mill. kr lavere enn alternativ 1). 

NN/B på -0,50

Driftskostnad - 20 % 4 Økte driftskostnader: 370 mill.kr 3 Økte driftskostnader: 657 mill.kr

Dobbelt så lang tunnel - toløp  øker driftskostnadene med 

ca. 290 mill. kr..

Usikkerhet knyttet til kostnad (mengde, priser, grunnforhold) - 

20 %. Justeres til 0%. Ivaretatt i investeringskostnadene. 

2 Omfattende tiltak ved tunnelpåhuggene, kvikkleriesone 

Rostad og Håggåberget. Svært krevende 

anleggsgjennomføring og håndtering av masser, 

trafikkavvikling mm. Det er lagt inn en 

usikkerhetsavsetning i kostnadsoverslaget, spennet i 

usikkerheten er synliggjort her.

3 Samme utfordring som alternativ 1 ved kvikkleiresone 

Håggåberget. Veglinje ikke detaljprosjektert. Det er behov 

for å gjennomføre ytterligere grunnundersøkelser for 

tunnel og tunnelpåhugg samt bru, men ingen kjente 

problemstillinger. Kan være utfordring relatert til 

massehåndtering. Det er lagt inn en usikkerhetsavsetning 

i kostnadsoverslaget, spennet i usikkerheten er synliggjort 

her.

Trafikantnytte, erstatter reisetidsbesparelse.  Justeres til 20%, 

tidligere 0. 

2 Sparer 2,5 minutt, ingen endring i reiselengde kun 

endring i fart. Dette gjeldet hele KG. Se logg 730 mill. kr i 

trafikantnytte.

4 Sparer 4 minutt og gir en innkorting av E6 på 2,3 km. 

Redusert reisetid på 1,5 minutt sammenlignet med 

alternativ 1. Se loggv 1,7 mrd. kr i trafikantnytte

2. Minimere klimagassutslipp og øvrige belastninger på 

ytre miljø. (25 %)

2,1 3,2

Klimagassutslipp - 15 % 3 Estimert utslipp på  ca. 78 300 tonn CO₂e, beregnet fra 

utslipp fra materalbruk anleggsfase, endret arealbruk og 

drift og vedlikehold i 60 år. 

Noe større mangelfullt og usikkert tallgrunnlag for dette 

alternativet enn for alternativ 2, mangler data for 

oppgradering av eksisterende tunneler. Estimerte utslipp 

vil derfor sannsynnligvis øke med et mer komplett 

datagrunnlag. 

4 Estimert utslipp på  ca. 62 600 tonn CO₂e, beregnet fra 

utslipp fra materalbruk anleggsfase, endret arealbruk og 

drift og vedlikehold i 60 år. Reduseres med ca. 15 700 

sammenlignet med alternativ 1.

Størst utslipp i byggefasen pga. lang tunnel, men det 

finnes muligheter for å optimalisere materialbruk i tunnel. 

Tunnelen kommer best ut totalt sett pga. at den har 

mindre inngrep i arealbruk enn alternativ 1. 

Den totale økologiske tilstanden i Gaula og sidevassdrag skal ikke 

permanent forringes som et resultat av tiltak - 20 %

1,5 Den totale økologiske tilstanden vil ikke permanent 

forringes, men nye bruer over Gaula, riving av 

eksisterende bruk og flere tiltak i Sokna og Gaula på 

delstrekninger. Det vil gi stor betydning for gyteområdet 

der Sokna og Gaula samles.

3 Den totale økologiske tilstanden vil ikke permanent 

forringes, men nye bruer over Gaula ved Håggån 

(gyteområde). 

Støy og luftkvalitet - 15 % 2 Betydelig økning av støy. Luftforurensning lokalisert til 

Prestteigenkrysset. 

4 Betydelig støyreduksjon. Utforming av tunnelportaler er 

vesentlig for lokal belastning av luftforurensing. 

Lysforurensning - 0 (tidliger 5 %) Ikke vurdert Ikke vurdert

Naturressurser ekskl. jordbruk (Utmark - Vann - Mineralressurser) - 

5 % 

2 Flere områder med potensiale for stor konflikt med 

naturressurser. De høye verdiene ved Prestteigenkrysset, 

Sokna, Gaula bru, Frøsetøya samt hele strekningen Rostad 

– Gyllan, danner grunnlaget for det store 

konfliktpotensialet. Det er først og fremst knyttet til 

konflikter med jordbruksareal. Konfliktpotensialet 

vurderes til å være stort på 60-70 % av strekningen. 

- Noe inngrep i skog med høy verdi. 

- Påvirkning av Sokna og Gaula (gyteområder) 

- Grunnvannsreservoar og grunnvannsbrønner 

- Grusrygg ved Håggån. 

3,5 Et sammenhengende område fra nordre tunnelmunning 

til Gyllan med potensiale for stor konflikt med 

naturressurser. De høye verdiene ved den planlagte 

kryssingen av elva sør for Håggån og strekningen Håggån - 

Gyllan danner grunnlaget for konfliktpotensialet som 

utgjør om lag 25 % av strekningen.

Det er ingen vesentlige inngrep i områder med skog, grus 

og grunnvannsressurser. 

Ny bru over Gaula vil kunne påvirke gyting og fiske. 

Alternativ 1 E6 gjennom Støren Alternativ 2 Tunnel gjennom Mannfjellet
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Alternativ 1 E6 gjennom Støren Alternativ 2 Tunnel gjennom Mannfjellet

Landskapsbilde - 10 % 1,5 Avhengig av endelig trase innenfor reguleringsområde 

fører alternativ 1 til høyest konfliktpotensialet for 

fagtema landskapsbilde. Det medfører størst 

konfliktpotensial på områder med høy verdi, elvene Gaula 

og Sokna. I tillegg er det et stort konfliktpotensial 

gjennom Prestteigen, og er den klart lengste strekning for 

ny E6 i dagen med tilhørende muligheter for konflikter. 

2,5 Konfliktpotensiale for alternativ 2 er knyttet til ny 

brukryssing og områder for de to tunnelpåslagene. 

Konfliktnivået avhenger av endelig plassering og 

utforming av disse elementene. Dette alternativet 

medfører nye konflikter på den korteste strekningen for 

ny E6.

Friluftsliv, by og bygdeliv 10 % 2 Flere områder med potensiale for stor konflikt med 

friluftsliv, by- og bygdeliv (Prestteigenkrysset, nord og sør 

for Gaula bru, samt fire elvenære strekninger; Volløyan-

Brattlitunnelen, Voll-Håggåbrua, ved Håggån - ved 

Håggårønningen / Gylløyan.) 

Alternativet fører til en betydelig støybelastning for 

mange støyfølsomme bygg i Støren, spesielt barnehagen 

og skolen er utsatt og det trengs omfattende 

støyskjermingstiltak. 

Innløsing 3 boliger og 2 gårdsbruk.

Sprenging i Håggåberget (klatring) - gjelder i begge 

alternativ.

4 Få områder med potensiale for stor konflikt med 

friluftsliv, by- og bygdeliv (planlagt kryssing av elva sør for 

Håggån og elvenære strekninger ved Håggårønningen / 

Gylløyan. 

Alternativet fører til en betydelig reduksjon av trafikken 

gjennom Støren og dermed vil det være færre støyutsatte 

bygg og mindre behov for støyskjermingstiltak i Støren. 

Innløsing 2 boliger.

Sprenging i Håggåberget (klatring) - gjelder i begge 

alternativ.

Kulturarv - 10 % 2,5 Prestteigen: Id 215833 – uavklart middelalderkirkested, 

trolig ikke noe igjen på grunn av tidligere utbygging og 

elvens løp. 

Gården Rostaden vil måtte eksproprieres. Avbøtende 

tiltak er dokumentasjon av bygningsmassen.

Nærføring til bygningsmassen på Håggån med stor 

verneverdi.

3 Nærføring til lokalveg med verneverdi (Kongeveien).

Nærføring til bygningsmassen på Håggån med stor 

verneverdi.

Naturmangfold - 15 (tidligere 10 %) 2 Alternativ 1 vurderes til å medføre klart større inngrep i 

verdifulle naturområder. Særlig vurderes påregnelige 

konsekvenser for laksen i Gaula å være størst i dette 

alternativet. Omfattende og langvarige anleggsarbeider 

tett på Frøsethølen og utfyllinger flere steder videre 

nedover Gaula vil kunne påvirke verdifulle gyteområder. 

Da dette alternativet også medfører direkte inngrep i flere 

viktige naturtyper på strekningen nedover mot Gyllan. 

Viktig vilttrekk  i direkte konflikt som ikke ivaretas. 

3 Alternativ 2 vurderes som et godt alternativ for 

naturmangfold. Krysset vest for Støren gjør at man unngår 

det aller meste av inngrep ved Støren både hva laks og 

vegetasjon angår. 

Den lange vegtunnelen vil krysse under Kvasshylan 

naturreservat, men tunnelpåslaget er like innenfor 

vernegrensa. Det vil trolig være begrenset skadevirkning 

på reservatet. 

Etableringen av bru over Gaula ved Håggån er derimot et 

usikkerhetsmoment da det finnes registrerte gyteområder 

for laks både rett opp- og nedstrøms foreslått 

krysningspunkt. Dette må utredes nærmere. Ved Håggån 

vil også bru spenne over en elveør og sone med fin 

kantskog langs Gaula. Likevel vurderes dette alternativet 

som klart best.

3. Minimere midlertidig og permanent beslag av 

jordbruksareal.  (15 %)

2,0 3,6

Midlertidig beslag jordbruksareal (ny 25%) 2 43 daa dyrka mark 4 6 daa dyrka mark

Permanent beslag av jordbruksareal (ny 75%) 2 Permant beslag

-104 daa dyrka mark

-19 daa lite drivverdig mark

3,5 Permant beslag

-55 daa dyrka mark

-5 daa lite drivverdig mark

4. Utarbeide reguleringsplan som gir best mulig 

trafikksikkerhet (anleggs- og driftsfase), samt ivareta 

SHA i anleggsperioden. (20 %)

1,8 3,1

Påvirkning av eksisterende trafikk i anleggsfase (omkjøring, 

stenging, gående etc? )

1,5 Totalombygging av krysset i Prestteigen. Dette inkluderer 

riving av eksisterende bruer og byggingen av nye. 

Midlertidige trafikkløsninger i Støren ved riving av 

eksisterende bruer må etableres. Arbeidene 

gjennomføres i flere faser for å opprettholde lokal trafikk, 

noe som gir ulike kjøremønstre.

Gang- og sykkelveier i området til og fra skolen må 

ivaretas gjennom byggeprosessen.

Det bygges tett opp til eksisterende bebyggelse. Tilkomst 

til bebyggelsen ved Håggåsveet kan være vanskelig å 

opprettholde. 

3,5 Kryss ved tunnelinnløpet:

- Omlegging av lokalt veinett i området.

- Tunnelpåhugg ved jernbane

- Bru over lokalveg, som også må forventes benyttet som 

anleggsveg nordover (Kongeveien). 

Trafikksikkerhet barn og unge i anleggsfase 1,5 Støren barneskole og barnehage ligger delvis inntil ny E6. 

Omleggingen av lokalveiene gjør at skoleveien vil bli 

påvirket. Det er skoleveier i berørt område som må sikres 

i alle faser. 

Bygging av støyskjerm vil berøre skolegården og 

lekeområder i barnehagen.

Lokalvegen mellom Håggån og Gyllan må ivareta 

sikkerheten for barn og unge i anleggsfasen - flere boliger 

ligger tett på veg. Krevende anleggsgjennomføring krever 

spesiell tilrettelegging og sikring. Dette gjelder begge 

alternativ.  

3,5 I barnetråkkregistreringen er det ikke registrert noen 

aktiviteter knyttet til området Soknesøran. 

Lokalvegen mellom Håggån og Gyllan må ivareta 

sikkerheten for barn og unge i anleggsfasen - flere boliger 

ligger tett på veg. Krevende anleggsgjennomføring krever 

spesiell tilrettelegging og sikring. Dette gjelder begge 

alternativ.  
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Alternativ 1 E6 gjennom Støren Alternativ 2 Tunnel gjennom Mannfjellet

Vurdering av SHA i anleggsfase 2 I Prestteigenkrysset må det arbeides med trafikk tett på 

gir høyere ulykkesrisiko.  

Risiko for ras/fall ved tunnelskjæringer i begge ender av 

Størentunnel.

Identifisert kvikkleire i området ved tunnelpåhugg i nord. 

Dette gir utfordringer i anleggsfasen. Det er store 

mengder tunnelmasser og løsmasser fra utgraving av 

området som skal fraktes bort, samtidig som lokaltrafikk 

skal ivaretas.

Ved Håggårønningen er det kvikkleire, lite areal 

tilgjengelig og det skal sprenges inn i berg. Dette gir høye 

skjæringer. Gir utfordringer med trafikk tett på og risiko 

for steinfall/ras ved sprengningsarbeider.

 

Trafostasjon i nordre enden av Håggåtunnelen må flyttes. 

Risiko knyttet til arbeid ved høyspenledning. Flere 

høyspent luftstrekk krysser over E6 og er langsgående E6 

nord for Håggåtunnelen. Flytting av høyspent kan bli 

aktuelt.

Ny tofelt kulvert under jernbanen. Arbeider må 

gjennomføres når det ikke er togtrafikk. Arbeid tett på 

elektrifisert jernbane.

2,5 Risiko for ras/ fall ved tunnelskjæringer i begge ender av 

tunnelen.

Arbeid i reservat kan gi ekstra krav i anleggsfasen.

Ved Håggårønningen er det kvikkleire, lite areal 

tilgjengelig og det skal sprenges inn i berg. Dette gir høye 

skjæringer. Gir utfordringer med trafikk tett på og risiko 

for steinfall/ras ved sprengningsarbeider.

Høyspentlinje i området ved Støren og fra vestsiden ved 

Krogstadvegen 507. 

Trafikksikkerhet i driftsfasen 2 Prestteigenkrysset - komplekst og mange trafikantgrupper 

som skal ivaretas. Bussholdeplass på ramper. Ekstra 

konfliktpunkter og risiko for ulykker.

Kjøring i dagen, fare for dyrepåkjørsel, varierende 

kjøreforhold. Flere tunneler fører til ekstra risiko i 

overgangssone.

3 Lang tunnel over 4,4 km (fravik fra vegnormal).

Kort avstand mellom tunnel og bru i nordenden, adkomst 

til tunnel og tilgang til bru for drift- og vedlikehold er ikke 

detaljprosjektert. 

Gjennomsnitt av prestasjonsmål 2,1 3,4

Vektet gjennomsnitt av prestasjonsmål 2,2 3,4
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