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1. INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn  

Kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby har vært på første gangs høring. Gjennom denne 
prosessen kom det merknader med krav om vurdering av nye og endrede løsninger. Det er 
derfor bestemt at planen skal sendes på en ny høringsrunde. Denne andre høringen vil i 
hovedsak omfatte forhold som er endret fra første gangs høring.  

Foreliggende dokument inneholder oppsummering av prosessen til nå, beskrivelse med 
vurdering av nye løsninger og anbefalinger på bakgrunn av dette. Dokumentet må sees og 
leses i sammenheng med hovedrapporten av 30. juni 2017. 

Kommunedelplanen drøfter mange ulike alternativer og varianter. Hovedspørsmålet er 
imidlertid om framtidig E6 skal fortsatt gå i dagens trasé på østsida av Lågen eller i ny trasé 
på vestsida. Gjennom første gangs høring tyder det på at flertallet nå anbefaler E6 vest. 
Forholdet mellom E6 øst og E6 vest og innsigelsene til disse er drøftet nærmere i kapitel 2. 
Her konkluderes det med at alternativ vest er mest realistisk og det anbefales at dette 
prinsippet legges til grunn for det videre arbeidet. Resten av dette dokumentet har deretter 
fokus på forhold knyttet til vest-alternativet. 

Merknader til planen ved andre gangs høring bør ha fokus på det som er nytt etter første 
høringsrunde og som har betydning for endelig sluttbehandling av planen i Lillehammer 
kommune. Gjentakelse av merknader som tidligere er sendt inn, trengs ikke sendes inn på 
nytt. Disse er vurdert og kommentert (se vedlegg 1) og vil følge saken videre til kommunal 
behandling. 

 

1.2 Planprosessen fram til nå 

Planprogrammet, som gir føringer for den videre planleggingen, ble vedtatt av Lillehammer 
og Øyer kommune i oktober 2014. Her er det blant annet beskrevet hvilke prinsipp-
løsninger som skal utredes, omfanget av utredningene (konsekvensutredningen – KU) og 
organisering og gjennomføring av planarbeidet. 

Planarbeidet startet opp med utgangspunkt i planprogrammet. Gjennom grundigere 
vurderinger av lokale forhold, og ikke minst omfattende grunnundersøkelser, har en sett 
behov for å utvikle nye løsninger som kan synes å avvike fra planprogrammet. 
Prinsippløsningene fra planprogrammet er imidlertid videreført, med unntak av en 
dagløsning på vestsida som gjennom et politisk vedtak er tatt ut. 

En skal også være klar over at dette er en oversiktsplan der det fortsatt dreier seg om 
prinsippløsninger på korridornivå (til tross for at planen virker forholdsvis detaljert på 
mange områder) og at løsninger kan/vil bli bearbeidet videre i neste planfase. 
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Gjennom hele planleggingsperioden har det vært lagt vekt på å orientere om planarbeidet 
utad ved informasjon i politiske møter, deltakelse i møter med ulike interesseorganisasjoner 
samt åpne informasjonsmøter. Se nærmere oversikt i kap. 1.5 i Hovedrapporten av 30. juni 
2017. 

Kommunedelplanen var lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 5. august-15. september 
2017. Det kom til sammen 158 merknader til planen. 

I etterkant har det vært jobbet med oppsummering og vurdering av merknader, 
videreutvikling av løsninger, samt arbeid med å avklare innsigelser til planen. 

Planprosessen ble fra starten styrt av Statens vegvesen i tråd med plan- og bygningslovens  
§ 3-7 der Vegvesenet er gitt fullmakt til å utarbeide og legge fram forlag til plan (vedtatt i 
formannskapet 9. mai 2017).  

Gjennom et nytt vedtak i kommunestyret 30. november 2017 ble det fattet følgende vedtak: 

«1. Lillehammer kommune skal stå for organiseringen og gjennomføringen av et 
     eventuelt nytt offentlig ettersyn/høring av kommunedelplan for E6 Vingrom- 
     Ensby. 
2. Et nytt offentlig ettersyn innebærer en justert framdrift for planarbeidet, med offentlig  
    ettersyn/høring fra og med februar 2018.» 

 

1.3 Drøftinger – samordning av innsigelser 

Regjeringen har siden 2013 gjennomført et forsøk med samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer etter plan- og bygningsloven. 

Fylkesmennene har samordnet innsigelser innenfor eget ansvarsområde og fra statlige etater 
som Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg og Norges vassdrags- og 
energidirektorat. Det er 21 instanser som kan fremme innsigelser til lokale planer og tiltak. 

Fylkesmennene har også fått myndighet til å avskjære innsigelser av samordningshensyn 
eller som ikke er tilstrekkelig begrunnet. 

Målet med samordningsforsøket har vært å få til en mer effektiv og målrettet behandling av 
plansaker, og et bedre samarbeid mellom kommunene og statlige myndigheter. Evalueringer 
viser at forsøket har bidratt til dette. 

Regjeringen innfører nå dette som en fast ordning fra 2018 (ref. pressemelding fra KMD av 
27. desember 2017. 

Etter avsluttet første gangs høring av planen har det vært avholdt to samordningsmøter i 
regi av fylkesmannen i Oppland, 29. september og 20. desember 2017. Det ble også 
gjennomført et møte med kommunene 24. oktober 2017, for å spørre om samordningen 
mot et vestsidealternativ var forenlig med kommunenes mål for vegplanleggingen. 

Samordningsmøtet 29. september konkluderte med at en skulle 
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• Få fram et bedre beslutningsgrunnlag for omlegging av høgspentlinjer over Lågen 
ved Hovemoen, 

• Utrede en løsning med samlet tunnelinnslag for E6 og atkomsttunnel i Øyresvika, 
• Samarbeide videre om å utforme plankart og –bestemmelser for å imøtekomme 

innsigelser. Det gjelder blant annet utforming av bru over Lågen i nord, ivaretakelse 
av naturreservatet og vassdragsmiljøet, samfunnssikkerhet, rekkefølge-
bestemmelser om tiltak på eksisterende E6, sikring av grusressurser i Hovemoen og 
miljølokk/støyskjerming av Vingrom kirke. 
 

Oppsummering fra samordningsmøte 20. desember (i skrivende stund foreligger det ikke 
endelig godkjent referat fra møtet, men ut fra utkast til referat fra Fylkesmannen er dette 
SVVs oppfatning av konklusjonen i møtet): 

• Fylkesmannen konstaterte innledningsvis at målet med den statlige samordningen nå 
er å komme fram til et alternativ med E6 på vestsida, som det ikke er knyttet statlige 
innsigelser til. Målet er også at samordningen skjer i forståelse med kommunene. 

• Innsigelser knyttet til planbestemmelser anses på det nærmeste avklart 
• Atkomst til byen: 

- Fylkesmannen mener at den nye utredningen av alt. II-C-2-E belyser alternativet i  
   tilstrekkelig grad. 
- Fylkesmannen trekker ut fra kostnadsutredningene innsigelsen til alternativ  
   II-C-2-C med E6-tunnel fra Riselandet og atkomsttunnel fra Riselandet. Dette er 
dermed en løsning det ikke er knyttet statlig innsigelse til.  

• Det er stor sannsynlighet for at innsigelse knyttet til krav om tilbakeføring av dagens 
E6 til lokalveg, kan bortfalle ved neste høring 

• Brukryssing av naturreservatet og høgspentlinjer: 
Notatet som belyser ulike alternativer, fortsatt luftlinjer eller kabling, gir tilstrekkelig 
grunnlag for videre prosess. 
Fylkesmannen forutsetter at luftlinjene over Lågen fjernes og legges i kabel under 
Lågen eller i brua. Spørsmålet må imidlertid behandles etter Energilovens 
bestemmelser om konsesjon. Fylkesmannen oppfordret til å starte samarbeidet om å 
forberede konsesjonsprosessen så snart som mulig på nyåret.  

 

2 OPPSUMMERING OG VURDERING AV INNSIGELSER 

2.1 Merknader og innsigelser ved første gangs høring 

Etter offentlig ettersyn i august/september 2017 er det registrert i alt 158 merknader. 
Merknadene er tidligere fordelt til politikere i Lillehammer.  
Komplett sett av merknader kan fås ved henvendelse til Statens vegvesen. 
Merknadenes innhold spenner over et vidt spekter fra de store linjer til detaljspørsmål 
knyttet til enkelteiendommer. 
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Merknadene er gruppert slik med følgende nummerering (se vedlegg 1): 
Offentlige etater 

Merknadene 1 – 12 
Interesseorganisasjoner, partier mm.  

Merknadene 13-20, 22, 97, 98 
Næringslivsorganisasjoner, næringsdrivende mm.  

Merknadene 21, 23 – 25  
Velforeninger og andre ideelle organisasjoner 

Merknadene 26 -34 
Privatpersoner og familier 

Merknadene 35 – 95 (pluss merknad 96 som består av 60 likelydende brev) 
 

Blant hovedtema fra merknadene nevnes: 
• E6 på øst- eller vestsida 
• E6-tunnel fra Øyresvika eller Riselandet 
• Atkomst til Lillehammer (tunnel eller dagens E6) 
• Tunnel ved Fåberg 
• Kryssing av Lågen 

 
Spørsmålene drøftes i kapittel 3 i dette dokumentet. Det vises også til dette 
dokuments vedlegg 1: Oppsummering av merknader.  
 
Innsigelser 
Følgende etater har innsigelser (både til E6 øst og E6 vest):  

• Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)  
• Den norske kirke - Hamar biskop, 
• Den norske kirke - Hamar bispedømmeråd 
• Fylkesmannen i Oppland (FMOP) 
• Norges Vassdrags- og Energidirektorat Region øst (NVE) 
• Statens vegvesen (SVV) 

 
Ved samordningsmøtet 20.desember 2017 ble alle innsigelsene på vestsidealternativet 
ryddet av veien med FMOPs forutsetning om valg av alternativ II-C-2-C.  Det legges til grunn 
ny hensynssone for høgspent og kabling, sikringssone ras/skred samt reviderte 
bestemmelser.  
Innsigelsene er nærmere kommentert i neste kapittel.  
Det vises også til dette dokuments vedlegg 1: Oppsummering av merknader.  
 
 

2.2 Vurdering av de enkelte innsigelser til E6 ØST og E6 VEST 

Innsigelsene er vurdert både internt i SVV og i samarbeid og samråd med innsigelsesetatene. 
Det er gjort et betydelig arbeid for å imøtekomme innsigelsene.  
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Innsigelsene er nedenfor gruppert i tre tabeller. Innsigelser som gjelder både øst og vest 
samt innsigelser knyttet spesielt til bare øst eller bare vest. Nummerhenvisningen i første 
kolonne: Innsigelsesmyndighetene er nummerert fortløpende med undernummerering for de 
enkelte punkter i hver innsigelse. 

For en ytterligere gjennomgang av innsigelsene vises det til dette dokuments Vedlegg 1: 
Oppsummering av merknader.  
 
Innsigelser som gjelder både øst- og vestalternativet. 
 

 
 
Tabell 1: Innsigelser knyttet til både øst- og vestalternativet. 
 
Innsigelsene som gjelder både øst- og vestalternativet er imøtekommet ved supplering av 
plankartet når det gjelder hensynssone for skred og ras og ved supplering og presisering av 
bestemmelser.  
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Innsigelser som gjelder bare østalternativet. 
 

 
 
Tabell 2: Innsigelser knyttet til østalternativet. 
 
Innsigelsene som gjelder østalternativet er ikke imøtekommet.  Det vises i denne forbindelse 
til FMOPs høringsuttalelse hvor det gis anbefaling om å gå videre med vestalternativet.  
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Innsigelser som gjelder bare vestalternativet. 
 

 
 
Tabell 3: Innsigelser knyttet til vestalternativet. 
 
Innsigelsene som gjelder vestalternativet er imøtekommet ved supplering av plankartet når 
det gjelder sikringssone for høgspentlinje/kabel og hensynssone forurenset grunn. Det er i 
tillegg gitt nye og supplerende bestemmelser.  
 

Kort oppsummering av de enkelte innsigelser: 
Innsigelsen fra DMF er bekreftet imøtekommet ved å supplere bestemmelsene til 
Hensynssone – grusressurser. 

Innsigelsen fra Biskopen og Bispedømmerådet er etter møte og senere kommunikasjon 
bekreftet imøtekommet ved supplering av bestemmelse om støy, punkt 1.5.6. 

Innsigelsene fra FMOP er drøftet i flere møter. For å imøtekomme innsigelsene fra FMOP er 
det gjort et betydelig arbeid med vurderinger av bl.a. 

• Samordnet tunnelinnslag (E6-tunnel og bytunnel)  
• Lang tunnel til Øyresvika  
• Kryssing av Lågen og omlegging av høyspentlinjer 
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• Støyvurderinger 
• Forholdet til landbruk 
• Avbøtende tiltak  
• Revidering og supplering av bestemmelser 

I samordningsmøtet 20.desember 2017 har FMOP anbefalt en løsning med E6-tunnel fra 
Riselandet og atkomsttunnel til byen fra Riselandet til Vingnes. Det foreligger foreløpig ikke 
møtereferat, men det ble oppfattet som om suppleringer gjort på plankart og i 
bestemmelser er tilfredsstillende.  

Innsigelse fra NVE er imøtekommet ved supplering av bestemmelser og innføring av 
hensynssone for ras/skred på plankartet. På spørsmålet om dette er tilstrekkelig grunnlag 
for NVE til å frafalle innsigelsene ble dette bekreftet på samordningsmøtet 20.desember 
2017. 

På denne bakgrunn er innsigelsene til vestalternativet avklart med forutsetning om valg av 
alternativ II-C-2-C. Innsigelser til østalternativet står fortsatt ved lag. 

Det vises til vedlegg 1: Oppsummering av merknader og vedlegg 6: Forslag til reviderte 
planbestemmelser.  
 

2.3 Samlet vurdering og anbefaling av E6 ØST / E6 VEST 

Ved første gangs høring av kommunedelplanen anbefalte Statens vegvesen at E6 måtte 
legges på vestsida etter alternativ II-C-2-A.  Anbefalingen var begrunnet ut fra følgende: 

• E6 vest er dimensjonert for fartsgrense 110 km/t, noe som er en målsetting knyttet 
til nye motorveger. Ved E6 øst vil det ikke være forsvarlig med høgere fartsgrense 
enn 80 km/t, og dette fartsnivået har vært dimensjonerende for dette alternativet. 

• Blant ikke-prissatte konsekvenser kommer østsidealternativet stort sett best ut. 
Forskjellene mellom E6 øst og vest er imidlertid ikke svært store. Innenfor enkelte 
delstrekninger vil det også være områder der E6 vest komme bedre ut enn E6 øst, 
men «gjennomsnittet» på hele strekningen Øyresvika-Storhove viser at E6 øst er noe 
bedre enn E6 vest. 

• Kostnadsforskjellen er svært stor i favør av E6 vest, som også gir et bedre 
nytte/kostnads-forhold for vest-alternativet. 

• Fordelene knyttet til ikke-prissatte konsekvenser anses ikke å være så store at de kan 
oppveie for kostnadsforskjellen. 

• E6 vest med et 3/4-kryss i sør og et fullverdig kryss i nord koblet på eksisterende E6 
vil gi en god tilknytning til byen, samtidig som denne løsningen gir interessante 
muligheter for utvikling. 

 

Resultatet etter høringen viser at mange, blant annet Fylkesmannen i Oppland, NVE og 
Oppland fylkeskommune, anbefaler vest-alternativet. Fra fylkesmannen er det imidlertid 
knyttet innsigelse til både øst- og vest-alternativet, men det anbefales å jobbe videre med 



11 
 

E6 vest. Gjennom prosessen i ettertid har en klart å tilfredsstille kravene fra fylkesmannen 
knyttet til innsigelsen på E6 vest, mens det fortsatt er knyttet innsigelse til E6 øst. 

Ut fra dette ser ikke Statens vegvesen at det er grunnlag for å utrede øst-alternativet videre, 
og vil anbefale at E6 vest legges til grunn for den videre prosessen. Det vil si at E6 øst ikke 
blir vurdert videre, og at andre gangs høring gjelder E6 vest og endringer/tillegg som er 
gjort for dette prinsippet etter første gangs høring. 

 

3 BEARBEIDING AV PLANEN ETTER FØRSTE GANGS HØRING 

3.1 Innledning  

Dette kapitlet omtaler endringer og tillegg med nye vurderinger etter første gangs høring. 
For noen av temaene er det bare tatt inn en kortfattet oppsummering, mens mer utfyllende 
beskrivelse og vurdering kan finnes i notater og rapporter som er vedlagt dette 
plandokumentet. 

 

Figur 1: Oversiktskart med markering av områder der det er gjort endringer/ny vurderinger. 
Nummereringen refererer seg til nummer på vedlegg. 
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3.2 Kryssløsninger og atkomst til byen fra sør 

3.2.1. Generelt 

Ved første gangs høring ble det vist to ulike tunnelinnslag for E6 i sør og to ulike prinsipper 
for atkomst til byen fra sør: 

• Alt. II-C-2-A: E6-tunnel fra Riselandet, atkomst via dagens E6. 
• Alt. II-C-2-B: E6-tunnel fra Øyresvika, atkomst via dagens E6. 
• Alt. II-C-2-C: E6-tunnel fra Riselandet og atkomst gjennom en tunnel fra 

Riselandet til Vingnes 
• Alt. II-C-2-D: E6-tunnel fra Øyresvika og atkomst gjennom en tunnel fra 

Riselandet til Vingnes 
 
Både for alt. II-C-2-A og B var det forutsatt et ¾-kryss med E6 sør for Vingnes som gir 
mulighet for avsving fra E6 nord tilbake mot byen. 
Det er nå vurdert en ny kryssløsning i kombinasjon med atkomst til byen langs dagens E6. I 
det etterfølgende er den nye løsningen med halvkryss vurdert opp mot tidligere viste løsning 
med ¾ kryss for alternativene II-C-2-A og II-C-2-B. 
 
Det er videre etter innspill i høringsfasen vurdert en løsning med å samle adkomst gjennom 
tunnel til byen med tunnelpåhugg for E6 i Øyresvika. Dette alternativet er i det videre 
benevnt II-C-2-E. 
 

3.2.2 Alternativ kryssutforming i Øyresvika, halvkryss  

II-C-2-A 
Alternativ II-C-2-A med ¾ kryss i Øyresvika lå til grunn for konsekvensutredningen ved 
første gangs høring og offentlig ettersyn. Løsningen er vist i illustrasjonen under. 

 
Figur 2: Utsnitt for II-C-2-A med ¾ kryss i Øyresvika 

Som alternativ utforming er det etter høringsfasen vurdert en løsning som halvkryss, dvs. 
med ramper som kun vil betjene trafikk til/fra sør. 
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Figur 3: Utsnitt for II-C-2-A med halvkryss i Øyresvika. 

Konsekvensene av tiltaket er sammenstilt og rangert i oppsummeringen under. 

Ikke prissatte konsekvenser: 

Som det fremgår av tabellen under er det lik samlet konsekvens for de to aktuelle 
kryssløsningene i Øyresvika. Selv om forskjellene mellom de to løsningene ikke er store nok 
til at det gir utslag i fastsatt konsekvens er det likevel noe forskjell mellom alternativene for 
enkelte tema. Opprinnelig kryssløsning (3/4 kryss) innebærer noe mindre trafikk på vegen 
nærmest boligområdene nord for Øyresbekken. Denne løsningen medfører imidlertid noe 
større inngrep i dyrka mark (10 daa).  

II-C-2-A med halvkryss innebærer mindre inngrep i Mjøsa og til forskjell fra opprinnelig 
løsning med ¾ kryss unngås inngrep i Lågendeltaet naturreservat i Øyresvika. Løsningen er 
noe mindre negativt for landskapsbilde. II-C-2-A var opprinnelig rangert som det dårligste 
alternativet for naturmiljø på delstrekning II. Reduserte inngrep i Mjøsa/naturreservatet 
tilsier imidlertid at de to kryssalternativene skilles fra hverandre i rangeringen, både for 
naturmiljø og samlet for ikke-prissatte konsekvenser. Løsningen med halvkryss rangeres 
som noe bedre enn opprinnelig kryssløsning.  

Tabell 4: Resultater fra konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser for II-C-2-A. 

Alternativ Landskaps
-bilde 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Kulturminner 
og 
kulturmiljø 

Naturmiljø Natur-
ressurser 

Vurdering av 
samlet nytte 

Rangering 

0-alt.       1 

II-C-2-A 
med ¾ 
kryss 

- - / - - - - + - - - / - - - - - - Negativ 
 10 

II-C-2-A 
med 
halvkryss 

- - / - - - - + - - - / - - - - - - Negativ 
 9 
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Prissatte konsekvenser: 

Det er ikke gjennomført noen fullstendig beregning av prissatte konsekvenser i henhold til 
håndboka, men det er gjort en overordnet kostnadsberegning av de to kryssløsningene. 
Kostnadsforskjellen er beregnet til nærmere 50 mill. kroner med halvkrysset som det 
billigste. 

 

II-C-2-B 
Alternativ II-C-2-B med ¾ kryss i Øyresvika lå til grunn for konsekvensutredningen ved 
første gangs høring og offentlig ettersyn. Løsningen er vist i illustrasjonen under. 

 
Figur 4: Utsnitt for II-C-2-B med ¾ kryss i Øyresvika 

Som alternativ utforming er det etter høringsfasen vurdert en løsning som halvkryss, dvs 
med ramper som kun vil betjene trafikk til/fra sør. 

 

 
Figur 5: Utsnitt for II-C-2-B med halvkryss i Øyresvika. 
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Ikke prissatte konsekvenser: 

Som det fremgår av tabellen under er det lik samlet konsekvens for de to aktuelle 
kryssløsningene i Øyresvika. Selv om forskjellene mellom de to løsningene ikke er store nok 
til at det gir utslag i fastsatt konsekvens, er det likevel noe forskjell mellom alternativene for 
enkelte tema. Opprinnelig kryssløsning (3/4 kryss) innebærer noe mindre trafikk på vegen 
nærmest boligområdene i Øyresvika og på Riselandet. ¾-krysset medfører imidlertid noe 
større inngrep i dyrka mark (13 daa). Det fremstår videre som noe mer negativ for 
landskapsbilde og naturmiljø på grunn av større utfylling i Mjøsa. En samlet vurdering tilsier 
ikke at det er grunnlag for å skille mellom alternativene i rangeringen for ikke-prissatte 
konsekvenser.  

Tabell 5: Resultater fra konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser for II-C-2-B. 

Alternativ Landskaps-
bilde 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Kulturminner 
og 
kulturmiljø 

Naturmiljø Natur-
ressurser 

Vurdering av 
samlet nytte 

Rangering 

0-alt.       1 

II-C-2-B 
med ¾ 
kryss 

- - / - - - - 0 / - - - - / - - - - - - Negativ 
10 

II-C-2-B 
med 
halvkryss 

- - / - - - - 0 / - - - - / - - - - - - Negativ 
10 

 
Prissatte konsekvenser 
Det er ikke gjennomført noen fullstendig beregning av prissatte konsekvenser i henhold til 
håndboka, men det er gjort en overordnet kostnadsberegning av de to kryssløsningene. 
Kostnadsforskjellen er beregnet til vel 40 mill. kroner med halvkrysset som det billigste. 

 

3.2.3 Alternativ II-C-2-E 

Gjennom høring og offentlig ettersyn av forslag til KDP for E6 Vingrom-Ensby har det 
kommet innspill der det bes om at det utredes en variant av vestsidealternativene. Den nye 
varianten, heretter kalt II-C-2-E, innebærer at søndre tunnelpåhugg for E6 og ny 
adkomsttunnel til byen samles i Øyresvika. Trafikk til Lillehammer ledes mellom Øyresvika 
og Vingnes i separat tunnel under Vingar og knyttes til eksisterende veg sør for Lillehammer 
bru.  
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Figur 6: Kryssutforming i Øyresvika for alternativ II-C-2-E. Ramper for lokaltrafikk mot byen ledes i 
tunnel forbi Vingnes og har omtrent samme startpunkt som E6-tunnelen.  

Det er utført kostnadsberegninger og en vurdering av ikke-prissatte konsekvenser for det 
nye alternativet. Det er gjort en sammenlikning med opprinnelig alternativ II-C-2-D som 
ligger nærmest opp til alternativ II-C-2-E i utforming. 
Merkostnaden ved å flytte lokalvegtunnelen fra Riselandet (II-C-2-D) til Øyresvika (II-C-2-E), 
er på ca. 300 millioner. Kostnadsforskjellen mellom II-C-2-E og å lede lokalvegtrafikken på 
dagens veg forbi Vingnes (II-C-2-B), er beregnet til ca. 900 millioner. 
 

3.2.4 Sammenstilling ikke-prissatte konsekvenser  

Samlet vurdering og rangering av ikke-prissatte konsekvenser på delstrekning II fremgår av 
tabellen under. Her er både nye halvkryss knyttet til alt. II-C-2-A og Ii-C-2-B sammen med 
nytt alt. II-C-2-E tatt inn. 
 
Samlet konsekvens og vurdering av samlet nytte er ikke endret etter nye konsekvens-
vurderinger for varianter med halvkryss for II-C-2-A og II-C-2-B. Alternativ II-C-2-A med 
halvkryss fremstår imidlertid som noe bedre pga. at inngrep i Lågendeltaet naturreservat 
unngås i Øyresvika. Dette alternativet er derfor rangert over de andre variantene for II-C-2-
A og II-C-2-B. 
 
Sammenliknet med alternativ II-C-2-D er alternativ II-C-2-E noe mer negativt for 
landskapsbildet på grunn av det store inngrepet ved søndre tunnelpåhugg. Alternativet er 
imidlertid vurdert som noe mer positivt for nærmiljø og friluftsliv siden det innebærer 
mindre inngrep, trafikk og støy i strandsona mellom Øyresvika og Riselandet. Færre boliger 
havner innenfor gul og rød støysone enn i II-C-2-D. I den samlede vurderingen tillegges her 
hensynet til nærmiljø og friluftsliv noe større vekt enn landskapsbildet og II-C-2-E er derfor 
rangert over II-C-2-D. Det er ikke gjort endringer i fastsatt konsekvens og rangering for de 
øvrige alternativene. 
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Tabell 6: Samlet vurdering og rangering av ikke-prissatte konsekvenser for alternativer på delstrekning 
II. Nye vurderte alternativer er framhevet med fet skrift. 

Alternativ Landskaps
-bilde 

Nærmiljø/ 
friluftsliv 

Kulturminner 
og 
kulturmiljø 

Naturmiljø Natur-
ressurser 

Vurdering av 
samlet nytte 

Ranger
ing 

0-alt.       1 

II-A-1 - - / - - - 0 - -  - - / - - - 0 / -  
Negativ 

8 

II-A-2-A 
 - - 0 / + - - - - / - - Negativ 4 

II-A-2-B 
 - - 0 / + + + - - - - / - - Negativ 5 

II-A-2-C 
 - + - - - - Negativ 2 

II-A-2-D 
 - + + +  - - - - Negativ 3 

II-C-2-A - - / - - - - + - - - / - - - - - - Negativ 
 

10 

II-C-2-A 
med 
halvkryss 

- - / - - - - + - - - / - - - - 
- - Negativ 

 
9 

II-C-2-B 
 - - / - - - - 0 / - - - - / - - - - - - Negativ 10 

II-C-2-B 
med 
halvkryss 

- - / - - - - 0 / - - - - / - - - - - - Negativ 
10 

II-C-2-C 
 - / - - 0 / - 0 / + - - - / - - - - - - Negativ 6 

II-C-2-D 
 - / - - 0 / - 0 / - - - - / - - - - - / - - Negativ 7 

II-C-2-E - - 0 0 / - - - - / - - - - - / - - Negativ 6 

 

 
 

3.3 Turveg eller fortau mellom Øyresvika og Vingnes 

Fra Lillehammer kommunes side har det vært et ønske om en sammenhengende turveg 
langs stranda fra Vingrom til Vingnes. En slik turveg er innarbeidet i vedtatt reguleringsplan 
for E6 Roligheten-Vingrom kirke og den er vist på plankartene i kommunedelplanen. 

FMOP ønsker å unngå/få minst mulig inngrep i strandsona mellom Øyresvika og Vingnes. 
Den planlagte turvegen langs stranda vil berøre strandsona og på enkelte områder også 
medføre mindre utfyllinger i naturreservatet.  

Vi har vurdert en alternativ løsning som ikke medfører inngrep i strandsona. I stedet for 
turveg langs stranda etableres det fortau langs fv. 331 Vingromsvegen. Dette er et tiltak som 
lokalt har vært etterspurt tidligere og fortau langs fylkesvegen er innarbeidet i gjeldende 
kommunale reguleringsplaner for området.  

Forslaget er vist som prinsipp på skisser under. Her er fortauet lagt på yttersida av 
Vingromsvegen for å unngå inngrep i mange boligeiendommer på innsida 
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(reguleringsplanene viser fortau på motsatt side). Det er imidlertid trangt på deler av 
strekningen og det er også boligeiendommer mellom E6 og Vingromsvegen. Løsningen må 
derfor vurderes nærmere både med hensyn på plassering av fortauet og standard. Det kan 
vurderes redusert standard enkelte steder for å redusere inngrep i nærliggende 
boligeiendommer. For eksempel kan en løsning med enfelts-veg og møteplasser være 
aktuell på de mest kritiske strekningene.  

 

Figur 7: Foreslått fortau langs Vingromsvegen på strekningen Øyresvika-Vingnes 

Det er foreløpig ikke grunnlag for å utarbeide noen fullstendig konsekvensutredning etter 
tradisjonell metode, men noen konsekvenser kan være: 

• Etablering av fortau vil ikke medføre store landskapsmessige inngrep 
• En løsning med fortau vil være et bedre tilbud til beboere på Riselandet enn en 

turveg langs stranda, som neppe vil bli brukt på samme måten. 
• Det vil bli inngrep på boligeiendommer, og det kan være nødvendig å innløse hus. 
• Vi er ikke kjent med at tiltaket vil berøre kulturminner/miljøer av verdi, men dette 

må undersøkes nærmere. 
• Vi er heller ikke kjent med at tiltaket vil berøre naturmiljø med stor verdi, men 

dette må også undersøkes nærmere. 
• Tiltaket berører ikke landsbruksarealer. Med denne løsningen vil fiskeplasser 

(Lågåsild) langs Mjøsa mellom Øyresvika og Vingnes ikke bli berørt. 

SVV vil anbefale at fortau langs Vingromsvegen gjennomføres som en del av E6-prosjektet. 
Det må gjennomføres mer detaljerte vurderinger av løsningen på strekningen for om mulig å 
redusere inngrep og ulemper for beboere i området. Med en slik løsning vil det ikke bli 
inngrep hverken i strandsonen eller naturreservatet mellom Øyresvika og Vingnes. 
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3.4 Kryssing av Lågen ved Hovemoen / omlegging høgspentlinjer  

Gjennom første gangs høring er det kommet merknader som omhandler inngrep i 
naturreservatet ved brukryssing i nord. Det er spesielt to forhold som det er fokus på: 
Inngrep som følge av brua, både midlertidig i anleggsperioden og permanent, samt krav om 
kabling av kryssende høgspentlinjer i området. Det er også kommet forslag om vurdering av 
trebru over Lågen. 
 
Utforming av brua: 
Vanligvis tar en ikke endelig stilling til detaljert utforming av ei bru gjennom en 
kommunedelplan. I dette tilfellet vil imidlertid brua bli liggende i et naturreservat, noe som 
betyr strenge restriksjoner på hvilket inngrep som kan tillates. Derfor ble det utarbeidet et 
skisseprosjekt der en vurderte bruløsninger. Det ble anbefalt ei betongbru konstruert etter 
«fritt-frambygg-prinsippet». Det var lagt vekt på å unngå pilarer i hovedløpet av elva samt 
minst mulig utfyllinger som kunne påvirke strømning, erosjon og masseavleiring i elveløpet. 
Med den nevnte byggemetoden vil en unngå reis/stilas mellom pilarene i byggefasen, da 
brua bygges ut fra pilarene slik at konstruksjonen hele tida er i balanse uten at en trenger 
midlertidig understøttelse. 
 

 
Figur 8: Illustrasjon fra skisseprosjektet som viser to hovedspenn med lengde 210 meter 
som spenner over hovedløpet i Lågen og det meste av Våløya. 
 
Det kan finnes andre byggemetoder som også gir begrensede inngrep i natur-reservatet 
uten at disse er nærmere beskrevet her. I forslaget til reviderte planbestemmelser er det nå 
tatt inn et par punkter som går på utforming av brua og som tar hensyn til naturreservatet 
uten at en låser konstruksjonsprinsippet helt: 

Pkt 2.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

• «Ved detaljutforming av bru over Lågen skal av hensyn til økologi og vern: Pilarer 
plasseres som i skisseplanen for konstruksjoner til kommunedelplanen. 

● Bru over Lågen skal planlegges og bygges med minst mulig midlertidig og permanent 
påvirkning for vassdrag, verneformål og verneverdier Dette innebærer en brutype og 
konstruksjon som minimerer fare for kollisjoner med fugl og barrierevirkninger for 
dyrelivet.» 
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Bruk at tre som materiale i bærekonstruksjonen for brua anses foreløpig mindre aktuelt. Med 
dagens teknologi regner en med at maksimal spennvidde mellom fundamenter ligger i 
størrelsesorden 100 meter eller litt mer. Det vil si at det blir flere fundamenter i 
elva/naturreservatet. (Spennlengden i skisseplanen er på ca. 210 meter).  

På denne bakgrunn har en på dette plannivået ikke gjort nærmere vurdering av trebru. 
 
Omlegging av høgspentlinjer: 

Med den planlagte brua er det fysisk konflikt mellom bru og Statnetts to 300 kV 
høgspentlinjer. Disse linjene må derfor legges om. FMOP forutsetter en løsning som fjerner 
luftstrekk og at linjene legges i kabel for å kunne gå inn for en veg og ei bru gjennom 
verneområdet. 

 I samarbeid med Statnett er det vurdert alternative løsninger for ombygging av disse 
høgspentlinjene, både som fortsatt luftlinjer og alternativer med kabling. Disse vurderingene 
er nærmere omtalt i en forstudie som følger i vedlegg 4. 
Kort oppsummering fra forstudien: 

Det er i forstudiene sett på åtte alternativer for omlegging av høgspentlinjene fire i luftstrekk 
og fire i kabel: 

• L1 Luftstrekk heves i eksisterende trase med høyere master 
• L2 Luftstrekk heves i eksisterende trase med ny mast på Våløya 
• L3 Luftstrekk flyttes, parallellføres på vestsiden av ny bru 
• L4 Luftstrekk flyttes, parallellføres øst for ny bru 
• K1 Kablene samles i vestre trasé 
• K2 Separate kabler i østre og vestre trasé 
• K3 Kabler i bru 
• K4 Kablene samles i østre trasé 

 
Samtlige alternativer for luftstrekk og kabling er gjennomførbare. Alternativ K3 med kabling 
i bru anses imidlertid som uaktuell da gjennomføring må skje i to operasjoner. Først må 
luftstrekket legges om midlertidig til brua er bygget før luftstrekket kan legges i kabel i den 
nye brua. Dette vil medføre uforholdsmessig høge kostnader. 

Det er gjort en overordnet vurdering for ikke prissatte konsekvenser for å synliggjøre 
problemstillinger i forhold til omgivelsene. Det er ikke gjort en sammenstilling av 
konsekvens som rangerer de ulike alternativene. 

Tabell 7: Stipulert kostnad knyttet til de ulike alternativene: 

 Luftstrekk Kabling 

Alternativ L1 L2 L3 L4 K1 K2 K3 K4 

MNOK 20 23 40 35 133 130 - 128 

Kostnadene forventes dekket gjennom vegtiltaket. 
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Statnett anbefaler ombygging som luftstrekk der begge ledningene samles i én korridor ved 
kryssingen av Lågen, primært alternativ L3. Ombygging som luftstrekk er rimeligere enn 
kabling og driftsmessig å foretrekke fremfor jordkabel.  
 

 
Figur 9: Alternativ L3. Begge høystspent linjene legges om vest for planlagt bru 

 
SVV slutter seg til anbefalingen fra Statnett om ombygging av luftledning etter alternativ L3.  
 
Det er i ettertid vurdert en kombinasjonsmulighet for luftstrekk med gjennomføring av 
omleggingen i to etapper, der linjene heves midlertidig, før ny fremtidig 420kV linje 
etableres i en av traséene.  Beslutningen om utbyggingen skal skje etappevis eller i en 
operasjon tas i neste planfase. 
 
En omlegging av kraftledningene krever konsesjon etter energiloven. Plan- og 
bygningslovens planbestemmelser gjelder ikke for kraftledninger som trenger konsesjon 
etter energiloven (jf. pbl § 1-3). Det vil si at endelig godkjenning og plassering av 
nettanleggene avgjøres i konsesjonsbehandlingen etter energiloven og ikke i 
kommunedelplan og reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 
 
I tråd med konklusjoner på samordningsmøtet hos Fylkesmannen i Oppland 20. desember 
2017 blir det nå lagt inn en hensynssone på plankartene som dekker alle alternativer for 
omlegging av høgspentlinjer.  
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Eidsiva har ei kryssende 22 kV høgspentlinje i samme område. Denne vil også komme i 
konflikt med brua. Etter avtale med Eidsiva er det foreløpig ingen konklusjon på hvordan 
dette kan løses, og det forutsettes at dette avklares gjennom kommende reguleringsprosess. 
 

3.5 Ny E6 forbi Fåberg:  

Forbi Fåberg er det enighet om at E6 bør legges i tunnel, og spørsmålet er nå i realiteten 
hvor lang den nye E6-tunnelen skal være. 

Gjennom høringen anbefaler de fleste av høringsinstansene en lang tunnel (alt. III-B) 
hovedsakelig begrunnet ut fra hensynet til boligbebyggelse og støy. Dette er en løsning som 
er svært kostbar. En har derfor sett på mulige tiltak i tilknytning til kort tunnel (alt. III-A-3) 
som kan løse noen av de samme problemene som alt. III-B løser, det vil si støy mot Fåberg. 

Nye vurdering viser at alt. III-A-3 kombinert med en lav støyskjerm på ytre vegkant vil 
dempe støyen ytterligere (både på øst- og vest-sida av Lågen). Figurene under illustrerer 
beregnet støy uten skjerming og med en lav skjerm 

Figur 10: Alt. III-A-3 uten skjermingstiltak 

 

Figur 11: Alt. III-A-3 med lav skjerm på vegkant 
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En løser dermed i hovedsak støyproblemet på en vesentlig rimeligere løsning enn å forlenge 
tunnelen helt fram til kommunegrensa (alt. III-B). 

En ulempe ved alt. III-A-3 (kort tunnel) er konflikt med bebyggelse mellom dagens E6 og 
fylkesvegen. 

Kostnadsforskjellen mellom kort og lang tunnel er ca. 600 MNOK. 

 

3.6 Lokal og regional utvikling (byutvikling) 

I forbindelse med første gangs høring av planen ble det sendt ut et notat om «Lokal og 
regional utvikling - Byutvikling». Dette notatet var utarbeidet som et innspill til diskusjonen 
rundt byutvikling. Det inneholdt ingen klar konklusjon på hvilken E6-trasé, øst eller vest, 
som ville være best for framtidig byutvikling. Det ble pekt på positive og negative 
konsekvenser ved de to prinsippene, samt muligheter for videre byutvikling i ulike områder. 
 
Gjennom høringen av planen er det kommet merknader med kommentarer til dette temaet. I 
etterkant er det også kommet flere nye innspill vedrørende temaet «byutvikling». Dette 
materialet vil være en del av grunnlaget for «Kommunedelplan for Lillehammer by, 2018-
2030» og drøftes gjennom denne planen. Temaet kommenteres derfor ikke nærmere her i 
E6-planen. 

 

3.7 Tiltak på avlasta vegnett (dagens E6):  

Gjennom høringen og prosessen i etterkant er det kommet en rekke innspill til avbøtende 
tiltak på eksisterende veg fra flere hold - Lillehammer AP, Visit Lillehammer, 
Næringsforeningen, Oppland fylkeskommune, m.fl. 

I vedlegg 5 er disse innspillene beskrevet grundigere sammen med Vegvesenets vurdering 
og anbefaling. I det etterfølgende er innspillene listet opp med en kortfattet vurdering og 
anbefaling fra SVV. 
 
I forbindelse med SVVs vurdering av forslagene til avbøtende tiltak har en sett både på behov 
og nytte av de enkelte tiltakene, men også vurdert hva som totalt sett vil være rimelig å 
belaste E6-prosjektet med sett i sammenheng med SVVs anbefaling for hele prosjektet  
(se kap. 4). 
 
1. Sykkelveg Vingnes-Hovemoen 

Tidligere foreslått sykkelveg langs dagens E6 fra Vingnes med «påhengt» sykkelrute 
over Lillehammer bru prioriteres ikke. I stedet anbefales det sykkelrute over 
Vingnesbrua, som nå er stengt for biltrafikk, og det vurderes en forbedret forbindelse 
ned på Strandpromenaden på østsida. Det anbefales at forbindelsen ned på 
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Strandpromenaden gjennomføres som del av E6-prosjektet, forutsatt at det kan finnes 
en funksjonell løsning innenfor et akseptabelt kostnadsnivå. 

 

2. Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes og Busmoen 
Det vil være kostbart og krevende å etablere effektiv støyskjerming mot bebyggelse i 
disse områdene på grunn av vegens beliggenhet i forhold til bebyggelsen. Trafikken på 
gamle E6 vil være nærmest halvert og det meste av den gjennomgående tungtrafikken 
vil være borte etter at ny E6 er etablert. Det vil si at støysituasjonen uansett vil bli bedre 
i framtida. 

SVV vil ikke prioritere støyskjerming mot bebyggelse langs gamle E6. 

 
3. Støyskjerming mot friluftsområder i Vingnesvika og på Mosodden 

Støyforskriftene T-!442 omhandler grenseverdier som er relevante for støyfølsom 
bebyggelse. I rekreasjonsområder som f.eks. friluftsområder og reservater, vil det også 
være ønskelig å begrense støy fra nærliggende virksomheter, f.eks. trafikkerte veger. 
Det er i dag ikke knyttet støybestemmelser til områdene ved Vingnesvika og Mosodden i 
eksisterende arealdel til kommuneplanen for Lillehammer, og det er derfor ikke krav om 
å utføre støytiltak her. 

SVV har forståelse for ønsket om å redusere støybelastningen mot Vingnesvika og på 
Mosodden, men finner det ikke riktig å prioritere slike tiltak i denne sammenhengen. 

 
4. Lokk over gamle E6 på Vingnes 

Forslaget om lokk over gamle E6 på Vingnes er begrunnet ut fra ønsket om å redusere 
barrierevirkningen av vegen samt redusere støyulempene. 
Etablering av en slik kulvert blir komplisert og svært kostbart. 
Nytten av en slik konstruksjon vil ikke stå i noe rimelig forhold til den høge 
utbyggingskostnaden. 
SVV kan ikke gå inn for at et slikt tiltak prioriteres som del av E6-utbyggingen. 
 
 

5. Ombygging av kryss Mesna: 
Krysset fungerer bra trafikkmessig, men det er flomutsatt. Flere har pekt på at krysset 
bør bygges om til rundkjøring.  
Argumenter for å bygge om krysset til rundkjøring kan oppsummeres slik: 
• atkomsten til byen vil være opprettholdt sjøl ved flom/høg vannføring i  
    Lågen og Mjøsa 
• krysset framstår som en mer «bytilpasset» løsning, og gir et signal om at dette er  
    hovedatkomsten til byen 
• redusert fartsnivå på lokalvegen i området 
• en kan frigjøre arealer i området som tidligere har vært del av krysset 
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SVV vurderer fordelene ved å bygge om krysset til rundkjøring som så store at dette 
anbefales gjennomført som en del av E6-prosjektet 

 

6. Forbedret atkomst mellom boligområder og friluftsområder langs Lågen 
Det er etterlyst bedre forbindelse mellom boligområder og stranda, spesielt mellom 
Busmoen og Mosodden, slik at barrierevirkningen av vegen kan reduseres. 
SVV mener at eksisterende planskilte kryssinger gir tilfredsstillende atkomst til stranda 
og Korgen. Det er heller ikke noe nytt naturlig kryssingspunkt på strekningen som peker 
seg ut. SVV ser ikke behov for å etablere ytterligere kryssingsmuligheter for myke 
trafikanter på strekningen. 
 
 

7. Ombygging av kryss Sannom 
Det har kommet forslag om å bygge om krysset til rundkjøring eller en annen løsning 
som forenkler kjøremønsteret i området og er bedre tilpasset gamle E6 som lokalveg. 
Eksisterende planskilte kryss fungerer bra trafikkmessig, sjøl om geometrien ikke er 
optimal. Ombygging av dette krysset til rundkjøring vil bli krevende på grunn av lokale 
forhold med flere veger som skal knyttes sammen, samt hensynet til Lillehammer 
vannverk i Korgen. 
SVV ser ikke at nytten ved et ombygget kryss vil stå i rimelig forhold til kostnaden, og vi 
kan derfor ikke anbefale at tiltaket prioriteres som del av E6-utbyggingen. 
 
 

8. Ny/forbedret atkomst til Hovemoen 
I foregående punkt er det referert til at atkomst til Hovemoen og virksomheter langs 
Hovemovegen er noe tungvint gjennom Sannom-krysset. Det er videre konkludert med 
at ombygging av Sannom-krysset ikke kan prioriteres. 
Som en følge av dette har en vurdert en løsning der det etableres et nytt kryss i form av 
ei rundkjøring mellom Sannom og Storhove. Denne vil gi tilknytning til både 
Hovemovegen og Hovemoen vest for gamle E6 og vil gi enklere atkomst til både 
eksisterende og framtidige næringsarealer på begge sider av gamle E6.  
Kostnaden ved å anlegge ei slik rundkjøring i dette området blir imidlertid forholdsvis 
høg. Ut fra en totalvurdering kan ikke SVV anbefale at dette tiltaket prioriteres som del 
av E6-utbyggingen. Tiltaket bør på sikt vurderes i forbindelse med videre 
næringsutvikling i området og eventuelt tas inn som en del av grunnlagsinvesteringene 
før videre utbygging. 
 

9. Ombygging av gamle E6 til lokalveg 

Det anses lite aktuelt å endre vegens tverrsnitt (smalere veg) eller gjøre andre tiltak for å 
bygge om vegen til «bygate. Det kan vurderes om det er behov for mindre tiltak som 
endring i oppmerking, skilting, etc. 
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10. Fjerning av «overflødig» veg 
Det anbefales at ny E6 legges i tunnel forbi Fåberg, og eksisterende veg vil da ikke ha 
noen funksjon lenger på tunnelstrekningen. Det foreslås at eksisterende veg fjernes og 
gammelt vegareal legges ut til annet formål. Dette vurderes nærmere som del av 
kommunal arealplanlegging. 

 

11. G/s-veg langs fv. 312 Fåberg-Ensby (Gudbrandsdalsvegen) 

Det har kommet forslag om g/s-veg langs fylkesvegen for å forbedre situasjonen for 
myke trafikanter når begge tunnelløpene på E6 kan bli stengt og E6-trafikken må føres 
over på fylkesvegen. 

En slik situasjon vil opptre svært sjeldent. Samtidig vil bygging av g/s-vegen medføre 
inngrep i flere boligeiendommer på strekningen og bli kostbar. 

Vi anbefaler derfor ikke separat g/s-veg på denne strekningen. 

 

12. Forlengelse av Industrigata 

Det hevdes at det blir et større behov for at Industrigata skal være gjennomgående fra 
Storhove mot byen etter at E6 er lagt om. 

SVV kan ikke se at forlengelse av Industrigata er en naturlig følge av ny E6 forbi 
Lillehammer, og vi kan ikke anbefale at dette gjennomføres og bekostes som del av E6-
utbyggingen. 

 

13. Forbedret forbindelse til sentrum 

Kapasiteten på forbindelsen fra E6 ved Strandtorget opp i sentrum, Mesnadalsvegen, er i 
perioder på døgnet fullt utnyttet og det kan være kødannelse. Noen mener at 
situasjonen langs Mesnadalsvegen vil bli verre etter at E6 er lagt om i ny trasé på 
vestsida og at denne forbindelsen må forbedres.  

Trafikksituasjonen i Mesnadalen vil ikke endre seg vesentlig etter at E6 er lagt om i ny 
trasé. Det er ikke grunnlag for å kreve at kapasitetsforbedring av forbindelsen til byen, 
som vil være et stort og krevende prosjekt, skal finansieres som del av E6-prosjektet. 

 

14. Forbedring Banken-krysset 

Dette tiltaket henger sammen med Mesnadalsvegen (se punktet over). 
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De samme betraktninger gjelder for Banken-krysset som for Mesnadalsvegen. 
Ombygging av krysset vil ikke bli prioritert som del av E6-prosjektet. 

 

15. Tiltak langs fv 213 Fåberggata Rosenlund-Skysstasjonen 

Fåberggata er i perioder av dagen sterkt belastet med trafikk og det argumenteres for at 
tiltak må gjennomføres for å bedre situasjonen. 

Trafikksituasjonen i Fåberggata vil ikke endre seg vesentlig som følge av at E6 er 
omlagt. Behovet for tiltak langs Fåberggata kan derfor ikke kobles mot E6-utbyggingen, 
og tiltak her vil ikke bli prioritert som del av E6-prosjektet. 

 
16.  Sentrumsparkering i fjell 

Det argumenteres for å etablere et underjordisk parkeringsanlegg under byen for å 
redusere kjøring både til byen (vil lette belastningen på Mesnadalsarmen) og internt i 
byen. 

Tanken om et slikt parkeringsanlegg er interessant, og forslaget bør vurderes videre i en 
eller annen form. I en slik vurdering vil sjølsagt også mulig finansiering inngå. Om 
Staten da kan gå inn i et eventuelt «spleiselag» har vi ikke grunnlag for kommentere 
nærmere her. 

Det er imidlertid klart at de samme betraktninger gjelder her som for punktene over at 
et slikt tiltak ikke kan prioriteres som del av E6-prosjektet. 

 
Oppsummering: 
Med referanse til omtalen i punktene over anbefales det at følgende tiltak på avlasta veg 
(gamle E6) gjennomføres som del av E6-prosjektet: 

 
1. Forbedret g/s-forbindelse fra østenden av Vingnesbrua mot Strandpromenaden og 

Strandtorget 
 

5.   Ombygging kryss Mesna til rundkjøring 
 
9.   Eventuelt mindre tiltak som kan støtte opp om gamle E6 sin funksjon som lokalveg. 
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4. STATENS VEGVESENS SAMLEDE ANBEFALING ETTER FØRSTE 
GANGS HØRING 

4.1 Generelt 

Samferdselsdepartementet anbefaler at det det ved planlegging av nye vegprosjekter utvikles 
løsninger som gir gode nytte/kostnads-forhold og det vil bli lagt vekt på dette ved 
prioritering mellom prosjekter. 

Dette har også vært noe av grunnlaget for SVVs anbefaling om ny E6 på vestsida. 

Ved vurdering mellom løsninger på forskjellige områder innenfor vest-alternativet er SVVs 
anbefalinger basert på faglige vurderinger der ulike hensyn må vektlegges på forskjellig 
måte. Kostnader er et viktig element i denne sammenhengen. SVV kan prioritere dyrere 
løsning på områder som gir god nytte (ikke bare økonomisk), men det kan bety at en ikke 
kan gå for omfattende og kostbare løsninger på andre områder. 

Total kostnad vil påvirke nytte/kostnads-forholdet, som er en viktig faktor i Nye Veiers 
prioritering av prosjekter innenfor sin portefølje. 

 

4.2 E6-tunnel fra Øyresvika eller Riselandet 

SVV gikk i utgangspunktet inn for E6-tunnel fra Riselandet (alt. II-C-2-A). Begrunnelsen var 
kostnadsforskjellen som ble tillagt vekt den gangen. 
 
Gjennom høringsprosessen går svært mange merknadsinnsendere inn for å starte E6-
tunnelen lenger sør i Øyresvika. Det gjelder både offentlige etater samt organisasjoner og 
privatpersoner. Begrunnelsen er hensynet til boligområdet i Øyresvika og inngrepet i 
strandsona. 
Det må tilføyes at Fylkesmannen gjennom samordningsprosessen i etterkant av høringen har 
anbefalt alt. II-C-2-C med tunnelinnslag på Riselandet. 
 
SVV har forståelse for argumenter knyttet til inngrepene i Øyresvika og mener at det her vil 
være riktig å tillegge dette større vekt, sjøl om det vil bety en merkostnad på ca. 250 mill. 
kroner. 
 
SVV vil derfor anbefale E6-tunnel fra Øyresvika etter alt. II-C-2-B (se også kap. 4.3 og 4.4). 
En klar forutsetning for denne anbefalingen er at atkomst til byen skjer via dagens E6, altså 
ikke i tunnel (alt. II-C-2-C), slik fylkesmannen konkluderte med på siste samordningsmøte. 
 

4.3 Atkomst til byen fra sør – langs dagens E6 eller i tunnel 

SVV har anbefalt at atkomst til byen fra sør via dagens veg over Vingnes og eksisterende 
Lillehammer bru. Gjennom første gangs høring av planen anbefalte de fleste atkomst via 
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dagens veg mot byen, men det var størst fokus på tunnelinnslaget for E6 i Øyresvika. 
Fylkesmannen har i etterkant av høringen anbefalt alt. II-C-2-C, som omfatter atkomst til 
byen via en egen tunnel med innslag på Riselandet. Begrunnelsen for dette er hensynet til 
miljøet på Riselandet og at en unngår inngrep i strandsona langs Mjøsa. 
 
Fordelen med tunnel gjelder i hovedsak hensynet til lokalmiljøet på Riselandet og deler av 
Vingnes, og tunnelalternativet gir også bedre muligheter for videreutvikling av Vingnes-
området. Nå vil imidlertid trafikken på gamle E6 bli omtrent halvert og det alt vesentlige av 
tungtrafikken vil gå i E6-tunnelen og ikke belaste nærmiljøet i dette området. Dermed blir 
støybelastningen i området vesentlig forbedret, sjøl om en del fortsatt vil føle støyen som et 
problem. 
Med det foreslåtte fortauet langs fv. 331 Vingromsvegen (se kap. 3.3) unngår en inngrep i 
strandsona, slik at dette ikke lenger vil være noe argument for atkomsttunnelen. Dette vil 
dessuten være et positivt tiltak for lokalmiljøet på Riselandet. 
 
Kostnaden ved atkomsttunnelen er svært høg: 

• Ved alt. II-C-2-C med E6-tunnel og atkomst-tunnel fra Riselandet det beregnet en 
merkostnad på ca. 600 mill. kroner sammenlignet med dagløsningen, alt. II-C-2-A.  

• Ved alt II-C-2-E med E6-tunnel og atkomst-tunnel fra Øyresvika er merkostnaden 
beregnet til ca. 900 mill. kroner sammenlignet med dagløsningen alt. II-C-2-B. 

 
Vi kan ikke se at de fordeler en oppnår med atkomst til byen gjennom en egen tunnel står i 
rimelig forhold til den store merkostnaden. 
 
SVV vil i tillegg peke på:  

• Atkomst til byen gjennom en tunnel vil føre til at trafikantene mister den visuelle 
kontakten med og orienteringen mot byen. 

• Fortau langs Vingromsvegen bidrar til at en unngår inngrep i strandsona mellom 
Øyresvika og Vingnes. 

 
SVV anbefaler at framtidig atkomst til byen skjer etter dagens veg, alt. II-C-2-B (se også 
kap. 4.2). 
 

4.4 Kryssløsning i sør 

Ved første gangs høring ble det i tilknytning til alt. II-C-2-A og II-C-2-B vist løsninger med 
¾-kryss i Øyresvika som kobling mellom ny E6 og dagens E6 som framtidig atkomst til 
Vingnes og byen. Kryssene forutsetter rundkjøringer på lokalvegsystemet som gir en 
«angremulighet» for E6-trafikanter fra nord som ønsker å svinge inn mot byen, men som 
kjørte forbi Storhovekrysset. Fv. 331 (Vingromsvegen), som fungerer som lokal atkomst til 
bebyggelse på Riselandet og i Øyresvika, var forutsatt som blindveg med snumulighet i 
området Øyresvika. 
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I etterkant er det vurdert en noe forenklet løsning med halvkryss («splitt») som gir en mer 
«strømlinjeformet» tilkobling mot byen fra sør. Her vil en imidlertid ikke ha noen 
«angremulighet» fra nord. Forbindelsen mot byen vil videre følge eksisterende E6 uten noen 
direkte kobling mot fv. 331, som føres gjennomgående forbi krysset. 
 
Som det framgår av kap. 3.2 er det flere fordeler ved et halvkryss som gir mindre inngrep i 
området, samtidig som det gir en kostnadsbesparelse på 40-50 mill. kroner. 
 
Vi mener at disse forholdene her bør veie tyngre enn «angremuligheten» som en får ved et 
¾-kryss, og anbefaler at løsningen med halvkryss legges til grunn for videre planlegging. 
 

4.5 Kryssing av Lågen i nord / omlegging av høgspentlinjer 

Statens vegvesen støtter anbefalingen fra Statnett om at kryssingen fortsatt skal skje 
som luftlinjer. Luftstrekk vil bli vesentlig billigere og er også driftsmessig å foretrekke 
framfor jordkabel. 
Det er vurdert alternative løsninger, og endelig anbefaling av trasé bør vurderes nærmere i 
reguleringsplanfasen. Omlegging av kraftlinjer krever konsesjon etter Energiloven, slik at 
valg av løsning blir avklart gjennom konsesjonsbehandlingen. 
 

4.6 E6 forbi Fåberg 

SVV anbefalte i utgangspunktet alt. III-A-3 med kort tunnel forbi Fåberg. Dette er en dyrere 
løsning enn å utvide dagens E6 (alt. III-A-1), men har fordeler på flere områder: Dette 
alternativet åpner for fartsgrense 110 km/t (i motsetning til dagløsningen), er bedre med 
hensyn til landskapsinngrep og inngrep på dyrka mark. Alt. III-A-3 vil imidlertid berøre 
boligeiendommer som ligger mellom dagens E6 og fylkesvegen nordover fra Besserudvegen 
bru. 

Gjennom høringen anbefaler de fleste av høringsinstansene en lang tunnel (alt. III-B) 
hovedsakelig begrunnet ut fra hensynet til boligbebyggelse og støy. 

Merkostnaden ved alt. III-B er beregnet til vel 600 mill. kroner sammenlignet med alt. III-A-3 
(kort tunnel). 

Beregninger av framtidig støysituasjon viser en vesentlig forbedring slik at det meste av 
bebyggelsen på Fåberg får tilfredsstillende støyforhold. Nye vurderinger viser dessuten at 
alt. III-A-3 kombinert med en lav støyskjerm på ytre vegkant nordover fra tunnelmunningen 
vil dempe støyen ytterligere (både på øst- og vest-sida av Lågen). Dette vil være en vesentlig 
rimeligere løsning enn å forlenge tunnelen helt fram til kommunegrensa (alt. III-B).  

Valg av lang tunnel vil øke totalkostnaden for prosjektet vesentlig uten at nytten forbedres 
tilsvarende. Beregnet NNB for alt. III-A-3 er beregnet til -0,68, mens NNB for alt. III-B er 
beregnet til -0,88. (NNB uttrykker forholdet mellom netto nytte og kostnader). For begge 
beregninger er alt. II-C-2-A lagt til grunn, altså en annen løsning enn det vi nå anbefaler, 
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men det betyr ikke noe ved sammenligning av alternativer på delstrekning III). Nytten ved en 
lang tunnel vil altså ikke stå i noe rimelig forhold til den store merkostnaden. 

Statens vegvesen vil fortsatt anbefale alt. III-A-3 med kort tunnel forbi Fåberg. På 
strekningen nord for tunnelen anlegges støyskjerm mot bebyggelse på vestsida. Endelig 
utforming og utstrekning på en støyskjerm her må vurderes nærmere i reguleringsplanfasen. 

 

4.7 Tiltak på avlastet vegnet 

På bakgrunn av mange innspill til tiltak som kom i høringsperioden og i etterkant, er det 
utarbeidet et eget notat (se vedlegg 5) som drøfter de ulike forslagene med en anbefaling fra 
Vegvesenets side. 

I utgangspunktet vil SVV anbefale følgende: 

• Sykkelrute fra vestsida mot byen går via Vingnesbrua og det gjennomføres tiltak i 
østenden av brua for å gi en bedre atkomst i retning Strandtorget. Tiltaket her 
gjennomføres som en del av E6-prosjektet forutsatt at det kan finnes en funksjonell 
løsning med akseptabel kostnad. 

• Ombygging av krysset ved Strandtorget til flomsikker rundkjøring. 
• Eventuelt mindre tiltak som kan støtte opp om gamle E6 sin funksjon som lokalveg. 

 
 
 
4.8  Samlet anbefaling av alternativkombinasjon 

SVV anbefaler følgende alternativkombinasjon: 

Alt I-A-1 + alt II-C-2-B + alt III-A-3. 

Det vil si  

• Utbygging langs dagens veg fra Vingrom til Øyresvika,  
• E6 i tunnel fra Øyresvika til Nordre Trosset med bru over Lågen til Hovemoen, 
• E6 i tunnel fra Fakkelgarden til Besserudgrenda bru 
• Videre nordover utbygging i dagens korridor til Ensby-krysset 
• Atkomst til byen fra sør via dagens E6  
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5 FORSLAG TIL ENDRINGER OG TILLEGG I PLANBESTEMMELSER OG 
PLANKART 

Planbestemmelser 

Etter offentlig ettersyn er det registrert at mange merknader og innsigelser har kommentarer 
til manglende eller ufullstendige bestemmelser. Det er derfor gjort et arbeid internt i SVV og 
i samarbeid med innsigelsesmyndighetene for å komme fram til bestemmelser som kan 
bidra til at innsigelser kan frafalles.  

Dette får som følge at nye bestemmelser (se vedlegg 6) blir mer omfattende og detaljert.  
Dette har bl.a. bakgrunn i de forpliktelser som følger av å gjøre inngrep i et naturreservat.   
I forhold til bestemmelsene slik de var ved offentlig ettersyn, er bestemmelsene supplert og 
omstrukturert med spesielt fokus på inndelingen i kapitlene: 

• 1.3) Rekkefølgekrav 
• 1.5) Miljøkvalitet  
• 1.6) Forhold som skal avklares og belyses i senere reguleringsarbeid  
• 2) Bestemmelser til arealformål  
• 3) Hensynssoner 

Dette gjelder både for Lillehammer og Øyer kommune. 

Det vises til bestemmelsenes pkt. 1.3, 2.2 og 3.2 nedenfor som eksempler på bestemmelser 
som er utdypet med tanke på å imøtekomme innsigelser.  

Bestemmelse 1.3 er utarbeidet for å sikre gjennomføring av tiltak på dagens E6 samt å stille 
krav i tid til gjennomføring. Under bestemmelsenes punkt 1.3 Rekkefølgekrav vil det finnes 
flere bestemmelser som angir gjennomføring av tiltak i forhold til tidspunkt.  

1.3. REKKEFØLGEKRAV 

Det skal i reguleringsfasen detaljeres hvordan dagens E6 skal tilpasses sin nye rolle 
som lokalveg. Det forutsettes gjennomført følgende tiltak: 
• Flomsikker kryssombygging ved Strandtorget, samt fjerning av restarealer av 

nåværende E6. 
• Forbedring av fotgjengersituasjonen ved Vingnesbruas østside 
• Belysning, beplantning, vegutstyr m.m. som skal støtte opp under vegens 

funksjon som lokalveg med redusert hastighet.  
Tiltakene skal være gjennomført innen to år etter åpning av ny E6.  

Bestemmelse 2.2 er en utvidet bestemmelse om arealformål hvor det er lagt spesielt vekt på 
forhold knyttet til bru over Lågen. Det vises bl.a. til betingelser om krav til 
vannlinjeberegninger, midlertidige fyllinger og pilarplassering som angitt i skisseprosjekt for 
bru. Dette er betingelser som bidrar til å imøtekomme innsigelser.  

2.2  SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Formålet angir areal for utbygging av veganlegg, inkludert, kryss / rundkjøringer, 
konstruksjoner, lokalveger, rasteplass/fotopunkt, tursti, gang- og sykkelveg og 
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parkering. 
 
        Ved detaljutforming av bru over Lågen skal av hensyn til økologi og vern: 

• Støyskjerm på bru utredes og sikres i bestemmelser.  
• Lysforurensning fra brukonstruksjonen unngås. 
• 2D-vannlinjeberegninger av brubyggingens effekt på vassdrag, gyte- og 

beiteområder for fugl legges til grunn for prosjektering og tiltaksgrad. Beregningene 
skal inkludere tiltak som motvirker flom- og strømningsendringer i tilstrekkelig grad 
for å unngå uopprettelige endringer. Dette gjelder både permanent og i 
anleggsfasen. 

• Midlertidige fyllinger i vassdrag begrenses og fjernes så snart behovet er    
opphørt. Utfyllinger i Lågen skal i størst mulig grad unngås og anleggsfase med 
inngrep i vassdrag skal være så kort som mulig. Beredskapsløsninger må planlegges. 

• Pilarer og utfyllinger i Lågen skal i størst mulig grad unngås og anleggsfase med 
inngrep i vassdrag skal være så kort som mulig. Beredskapsløsninger må planlegges. 
Pilarer plasseres som i skisseplanen for konstruksjoner til kommunedelplanen. 

• Bru over Lågen skal planlegges og bygges med minst mulig midlertidig og permanent 
påvirkning for vassdrag, verneformål og verneverdier. Dette innebærer en brutype og 
konstruksjon som minimerer fare for kollisjoner med fugl og barrierevirkninger for 
dyrelivet. 

Bestemmelse 3.2 er et eksempel på sikringssone som skal ivareta grunnvanns-ressursen 
mot negativ påvirkning og med krav til konsekvensutredning. Dette er et eksempel på en 
bestemmelse som bidrar til å imøtekomme innsigelser. 

3.2   SIKRINGSSONE – grunnvannsressurs H120_1 
All virksomhet i dette området skal ta hensyn til at området har funksjon som 
nedslagsfelt for Lillehammer vannverk. Bestemmelser for sikringssonen i 
kommuneplanens arealdel videreføres for arealer innenfor kommunedelplanen for E6.  
All vesentlig negativ påvirkning av grunnvannsressurser er konsesjonspliktig, jf. 
vannressurslovens bestemmelser. 
Det skal gjennomføres konsekvensutredning med forslag til nødvendige tiltak for å sikre 
grunnvannsforekomsten mot forurensning, både i anleggs- og driftsfase for E6-
utbyggingen for å ivareta aktsomhetsplikten i vannressursloven. Vesentlig negativ 
påvirkning på grunnvannskilden må vurderes etter vannressurslovens bestemmelser. 

 

Plankart 

Plankartene er supplert med: 
• Hensynssoner for ras/skred og for forurenset grunn  
• Hensynssone for høgspenning som dekker alle alternativer for 

linjeomlegging/kabling ved Hovemoen 
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• Dagens E6 er tatt inn i planen med område for kryssombygging ved Strandtorget 
• Det er lagt inn nytt fortau på Vingromsvegen mellom Øyresvika og Vingnes til 

erstatning for turveg langs Lågen på samme strekning 

Det er utarbeidet et nytt plankart for alt. II-C-2-E (E6-tunnel og atkomsttunnel fra 
Øyresvika). 
 
Plankartene for alt. II-C-2-A og II-C-2-B er supplert med halvkryss i tillegg til tidligere viste 
¾-kryss. 
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