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Kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby: 
Oversendelse av planmateriale for politisk behandling og andre gangs høring 

Vi viser til tidligere kontakter og avtale knyttet til den avsluttende planprosessens. Det vises 
også til vedtak i kommunestyret av 30. november 2017 der det ble avklart at Lillehammer 
kommune ville ta ansvaret for organisering og gjennomføring av et eventuelt nytt offentlig 
ettersyn. 

Vedlagt følger «Tilleggsdokument for andre gangs høring» med følgende vedlegg: 
1. Oppsummering av merknader 
2. Supplerende konsekvensvurdering alternativ II-C-2-E 
3. Konsekvensvurdering kryss alternativ II-C-2-A og II-C-2-B 
4. Forstudie omlegging høgspentlinjer ved Hovemoen 
5. Tiltak på avlasta vegnett 
6. Forslag til reviderte planbestemmelser 
7. Reviderte plankart (endelig versjon med oppdatert hensynssone for høgspenning ved 

Hovemoen ettersendes) 
8. Tekniske tegninger 

Kommunen har tidligere mottatt foreløpig planmateriale som grunnlag for å starte 
forberedelsen til politisk behandling av saken. I materialet som nå oversendes er det gjort 
endringer i følgende dokumenter: «Tilleggsdokument for andre gangs høring», vedlegg 1: 
«Oppsummering av merknader» og vedlegg 4: «Forstudie omlegging av høgspentlinjer ved 
Hovemoen». Endringene dreier seg kun om litt språklige justeringer og noen presiseringer 
på enkelte punkter. Det er ikke endringer i konklusjoner eller anbefalinger fra Statens 
vegvesen i forhold til tidligere. I tillegg er det gjort endringer i vedlegg 6: «Forslag til 
reviderte planbestemmelser». Vedlegg 7: «Reviderte plankart» og vedlegg 8: «Tekniske 
tegninger» er nye dokumenter som ikke var med ved den foreløpige oversendelsen. 
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I «tilleggsdokumentet» med vedlegg er det gjort rede for de vurderinger som er gjort på 
bakgrunn av innkomne merknader og innspill, samt prosessen med samordning av 
innsigelser. 

 

Statens vegvesen vil nå anbefale 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 gjennom et «halvkryss» i Øyresvika og videre langs dagens 

E6. 

Videre anbefaler Statens vegvesen at følgende tiltak skal inngå i E6-prosjektet forbi 
Lillehammer: 

• For å forbedre sykkelforbindelsen fra vestsida over Vingnesbrua gjennomføres tiltak i 
østenden av brua for å gi en bedre atkomst i retning Strandtorget.  

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

 

Med denne oversendelsen overtar Lillehammer kommune ansvaret for den videre prosessen 
med kommunedelplanen. For den delen av planen som berører Øyer kommune er det gjort 
mindre endringer i plankart, samt endringer i bestemmelser. Etter avtale med Øyer 
kommune legges revidert utgave av bestemmelser og plankart ut til offentlig ettersyn 
samtidig med at planen legges ut i Lillehammer. 

Dersom det er behov for eventuell videre bistand fra Statens vegvesen, ber vi om at dette 
meldes oss i god tid før planlagte frister i planprosessen. 
 
 
Med hilsen 
 
Svein Røed 
prosjektdirektør Hjelmstad Bjørn 
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