
Planutvalgs behandling i møte 14.06.2021 sak 42/21: 
Knut Arne Vassdokken (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: 
 
Nytt punkt 5: 
Utredning av konsekvenser av ny E6 i forhold til trafikksituasjonen i Vingrom sentrum og 
fylkesvegene 250 (Torpavegen) og 2538 (Paul A Owrens veg) anses som ikke tilstrekkelig, og 
det forutsettes at planmaterialet suppleres før sluttbehandling av planen. 
  
Likeeins må trafkksikkerhetssituasjonen i anleggsperioden langs hele anlegget, spesielt langs 
Trasethsstranda (få. 253 Jørstadmoen), vurderes nærmere.  
  
Nytt punkt 6:  
Hovemoen vil i årene framover utvikles til næringsarealer i tråd med Kommuneplanens 
arealdel 2020 – 2023 (2030). Bruk av arealene og hvilke næringer som tillates må vurderes 
nærmere. Grusressursene i Hovemoen har stor regional betydning som må forvaltes godt. 
Ressurs må kunne tas ut i forbindelse med utbygging av E6 og mellomlagres. Dette 
bearbeides, i samarbeid med berørte parter og myndigheter, i høringsperioden.  
  
 
Ane Solstuen (MDG) fremmet på vegne av MDG, SV, Sp og Rødt følgende alternativ til 
innstillingen: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove, med planbeskrivelse datert 
28.05.21, planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart for planalternativ 1 datert 
28.05.21 og plankart for planalternativ 2 datert 28.05.21 avvises og legges ikke ut på 
høring. 

2. Lillehammer kommune ber Nye Veier utarbeide et revidert forslag til reguleringsplan 
for E6 Roterud-Storhove basert på nullalternativet, uten økt vegkapasitet, med en 
tofelt-trefeltløsning mellom Vingrom og Øyresvika. Reguleringsplanen må inneholde 
nødvendige utbedringer for å sikre trafikksikkerhet, bomiljø i nærliggende boliger, 
klimatilpasninger og klimasikrede kryss, tilstrekkelig gang- og sykkelveg, og 
hensiktsmessige overganger mellom denne vegstrekningen og tilgrensende 
reguleringsplaner. Kommunedelplanen må justeres tilsvarende. 
 

3. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6, med planbeskrivelse datert 27.05.21, 
planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart, alle alternativer, datert 12.05.21 legges 
ikke ut til høring/offentlig ettersyn nå. Relevante deler av forslaget innarbeides i nytt 
forslag til reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove. 

 
4. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 1.1 

 
 
Votering: 
Solstuens forslag ble satt opp mot innstillingen. Solstuens forslag fikk 5 stemmer (MDG, SV, 
Sp og R) og ble vedtatt.  



Planutvalg 
Planutvalgets forslag til vedtak: 
 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Roterud-Storhove, med planbeskrivelse datert 
28.05.21, planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart for planalternativ 1 datert 
28.05.21 og plankart for planalternativ 2 datert 28.05.21 avvises og legges ikke ut på 
høring. 

2. Lillehammer kommune ber Nye Veier utarbeide et revidert forslag til reguleringsplan 
for E6 Roterud-Storhove basert på nullalternativet, uten økt vegkapasitet, med en 
tofelt-trefeltløsning mellom Vingrom og Øyresvika. Reguleringsplanen må inneholde 
nødvendige utbedringer for å sikre trafikksikkerhet, bomiljø i nærliggende boliger, 
klimatilpasninger og klimasikrede kryss, tilstrekkelig gang- og sykkelveg, og 
hensiktsmessige overganger mellom denne vegstrekningen og tilgrensende 
reguleringsplaner. Kommunedelplanen må justeres tilsvarende. 
 

3. Forslag til detaljreguleringsplan for avlastet E6, med planbeskrivelse datert 27.05.21, 
planbestemmelser datert 07.06.21 og plankart, alle alternativer, datert 12.05.21 legges 
ikke ut til høring/offentlig ettersyn nå. Relevante deler av forslaget innarbeides i nytt 
forslag til reguleringsplan for E6 Roterud-Storhove. 

 
4. Vedtaket fattes med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 1.1 

 
 


