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Hvorfor planlegger vi ny E6 nå? 

Utbygging av E6 til firefelts veg er ikke prioritert i NTP foreløpig  
(men det blir avsatt midler til et trafikksikkerhetsprosjekt i form av 
midtrekkverk på strekningen)  
 
Det er behov for å få avklart framtidig prinsippløsning for E6 ved 
Lillehammer: 
 
●  Lillehammer kommune ønsker avklaring på framtidig E6  

 
●  I forbindelse med kommende revisjon av NTP er det ønskelig /nødvendig 

med planavklaring og oversikt over utbyggingskostnad  
 

●  I forbindelse med midtrekkverksprosjektet er det behov for en 
forbikjøringstrekning som bør bygges som del av framtidig firefelts veg  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Hva har vi gjort og hva jobber vi med? 

●  Gjennomført kreativ fase med 
idédugnad  
 

●  Drøftinger og kontakter mot 
kommunene og aktuelle etater, 
samt gjennomført et første åpent 
informasjonsmøte  
 

●  Varslet formell oppstart med høring 
av et planprogram, som nå er under 
kommunal behandling 
 

●  Engasjement av konsulent 
 

●  Forberedelse til videre arbeid med 
en kommunedelplan med KU  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Trafikkgrunnlag og standard 
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Ulykker og støyplager 
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Målsetting for ny E6 

●  Bedre transportkvalitet og regularitet: Ingen kapasitetsproblemer i 
høgtrafikkperioder.  
 

●  E6 skal inngå i et funksjonelt vegsystem ved Lillehammer by  
 

●  Reduksjon i antall trafikkulykker: Ingen møteulykker.  
 

●  Redusere miljøulemper langs E6:  
- Støy ved boligbebyggelse langs E6 skal ikke overskride  
   grenseverdier  
- Grunnvannsreservoar som drikkevannskilde skal ikke forurenses 
- Inngrep i naturreservatet skal gjøres mest mulig skånsomt 
 

●  Det skal tas hensyn til viktige frilufts- og naturområder langs Mjøsa 
og Lågen slik at de kan utvikles videre og framstå som attraktive 
rekreasjonsområder.  
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Mange krevende utfordringer forbi byen 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Nærmiljø og friluftsliv 
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Naturmiljø 
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Lågendeltaet naturreservat 



Grusressurser    Grunnvannsressurser 
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Eksisterende anlegg 
og virksomheter 
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Byutvikling Lillehammer 22.10.2014 

Ny bru over Lågen:  
- tilpassing til eksisterende bruer, eller  
- helt nytt konsept? 



Forbindelsen til Lillehammer sentrum 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Legge til rette for 
gode forbindelser til 
sentrum fra kryss 
langs E6: 
•  Hvor mange? 
•  Plassering? 
•  Utforming? 



Hvilke alternativer skal utredes videre? 
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Planutvalget foreslår at dagløsningen mellom Øyresvika 
og Vingnes ikke utredes videre, men SVV mener den skal 
være med som et alternativ til tunnel 



 
II-A-1                      II-A-2    
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II-C-1                   II-C-2    
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Planlagt framdrift 

Planprogram: 
●  Formell oppstart m/høring av planprogram:  Mai 2014 
●  Mål om vedtatt planprogram:    Oktober 2014 
 
Regulering forbikjøringsstrekning: 
●  Oppstart planarbeid:     November 2014 
●  Reguleringsplan på høring:    Juli 2015 
●  Mål om godkjent reguleringsplan:   Oktober 2015 

Kommunedelplan firefelts veg: 
●  Oppstart planarbeid:     November 2014 
●  Kommunedelplan på høring:    Desember 2016 
●  Mål om godkjent kommunedelplan:   Juni 2017  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Ekstra/reserver 
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Sentrumstilknytningen Lillehammer:  
Vurderte, men forkastede løsninger 
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Sentrumstilknytningen Lillehammer:  
Alternativer fra utredning desember 1990 
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Sentrumstilknytningen Lillehammer:  
Alternativer fra utredning desember 1990 
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