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Høringsdokumenter som lå ute til offentlig ettersyn i august-september 2017 er tilgjengelige 

via Lillehammer kommune og Statens vegvesen sine hjemmesider. 

 

Sammendrag: 

Saken gjelder utleggelse av kommunedelplan for firefelts E6 mellom Vingrom og Ensby til 

andre gangs høring/offentlig ettersyn. Planforslaget lå ute til første gangs offentlig ettersyn i 

perioden 04.08.17 – 15.09.17, der det blant annet kom innsigelser fra fem statlige 

myndigheter. For å imøtekomme innsigelsene er det gjort endringer i planmaterialet som gjør 

det nødvendig å gjennomføre et nytt offentlig ettersyn. Samtidig har høringsrunden vist at 

traséalternativet vest for Lågen anbefales av de sentrale høringsinstansene, og oppfattes som 

mest realistisk å gjennomføre. Det er kun vestsidealternativet som rådmannen anbefaler lagt 

ut til nytt offentlig ettersyn.  

 

Hovedfokuset for andre høringsrunde vil være de forhold som er endret etter første gangs 

høring. Det er laget et tilleggsdokument som omtaler endringene i plankart og bestemmelser. 

Rådmannen slutter seg i all hovedsak til foreslåtte endringer i materialet, samtidig som det 

understrekes et behov for å gjennomføre ytterligere tiltak på eksisterende E6 som følge av 

vegens nye funksjon. Dette er avbøtende tiltak for å opprettholde god tilgjengelighet mellom 

dagens E6 og byen og som skal redusere støy fra vegen. Rådmannen anbefaler at 

planforslaget legges ut til nytt offentlig ettersyn med supplering av rekkefølgekrav i 

planbestemmelse § 1.3. Rådmannen forutsetter at avbøtende tiltak gjennomføres som del av 

E6-utbyggingen. 



 

Bakgrunn: 

Bakgrunn for planarbeidet er behovet for å bedre forholdene på E6 forbi Lillehammer. 

Dagens situasjon langs E6 er ikke tilfredsstillende med hensyn til sikkerhet og 

framkommelighet for trafikanter. Planprogrammet, som gir føringer for den videre 

planleggingen, ble vedtatt i oktober 2014 sak 95/14. Undervegs i planprosessen har det blitt 

holdt hyppige orientereringer om planarbeidet i politiske møter, samt møter med ulike 

interesseorganisasjoner og åpne informasjonsmøter. Forslaget til kommunedelplan lå ute til 

offentlig ettersyn/høring i august og september 2018. I etterkant av høringsrunden er det gjort 

endringer i planmaterialet som gjør det nødvendig med et nytt offentlig ettersyn før 

kommunedelplanen kan sluttbehandles. 

 

Fakta: 

Offentlig ettersyn 

Forslaget til kommunedelplan lå ute til offentlig ettersyn/høring i perioden 04.08.17 – 

15.09.17. I høringsperioden er det registrert nærmere 160 høringsuttalelser og merknader, 

deriblant innsigelser fra fem statlige myndigheter: Fylkesmannen i Oppland, Statens 

vegvesen, NVE, Direktoratet for mineralforvaltning og Hamar biskop / Hamar 

bispedømmeråd.  

 

Etter offentlig ettersyn har det pågått et arbeid med å samordne de statlige innsigelsene i regi 

av Fylkesmannen i Oppland. Dette arbeidet har ledet til krav om vurdering av nye og endrede 

løsninger bl.a. for adkomsttunnel til sentrum fra Øyresvika og mulighetsstudie for 

høyspentlinjer ved Hovemoen, i tillegg til en del justeringer og tillegg i planbestemmelsene. 

Det er konkludert med at endringene etter offentlig ettersyn er av et omfang som gjør det 

nødvendig å gjennomføre et nytt offentlig ettersyn/høring. Denne andre høringen skal i 

hovedsak omfatte forhold som er endret fra første gangs høring.  

 

Det var Statens vegvesen som stod for organiseringen og den praktiske gjennomføringen av 

offentlig ettersyn etter plan- og bygningsloven § 3.7 jf. vedtak i formannskapet 9. mai 2017, 

sak 36/17. I forbindelse med andre gangs offentlig ettersyn har Lillehammer kommune vært 

opptatt av at dette skal skje mest mulig rasjonelt og effektivt, og ses i sammenheng med 

revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen). 

Formannskapet fattet følgende vedtak 14. november 2017, i sak 74/17:  

 

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. 

 

Det innebærer at det er Lillehammer kommune som legger planforslaget ut til nytt offentlig 

ettersyn, og intensjonen er at det legges ut med ett hovedtraséalternativ samkjørt med de 

kommunale planer jf. sak 74/17.  

 

Lillehammer kommune fikk oversendt revidert planmateriale som grunnlag til nytt offentlig 

ettersyn fra Statens vegvesen 1. februar 2018. 

Endringer i planmaterialet 



Med utgangspunkt i merknader og innsigelser ved offentlig ettersyn er det gjort flere 

endringer i planmaterialet. Dette gjelder hovedsakelig mindre tekniske justeringer i 

planbestemmelsene og plankart på bakgrunn av merknader/innsigelser, men det er også vist 

nye traséalternativer på deler av strekningen, med halvkryss i Øyresvika og en adkomsttunnel 

til sentrum med innslag i Øyresvika.  

 

Vedlagt saken ligger notatet «Tilleggsdokument for andre gangs høring» (vedlegg 1). Her gis 

en beskrivelse av hva som er utredet etter offentlig ettersyn, og hvilke anbefalinger Statens 

vegvesen gir for valg av løsninger. Dokumentet er et supplement til 

hovedrapporten/planbeskrivelsen, datert 30.06.17, og er utarbeidet spesielt med tanke på nytt 

offentlig ettersyn. De sentrale endringene er også referert og kommentert i rådmannens 

vurdering (fra s. 3). 

 

Vedlagt saken følger også reviderte versjoner av plankart og bestemmelser. Flere av 

innsigelsespunktene er løst gjennom endringer og tilføyelser i planbestemmelsene. Her gis 

det nå tydeligere føringer for utforming og gjennomføring av veganlegget bl.a. når det gjelder 

forhold til grusressursene og grunnvannsressursene på Hovemoen, områder med forurenset 

grunn, områder med skredfare, erstatningsområder for inngrep i naturreservatet og styrkede 

føringer for utforming av veganlegget (inkludert kryssing av Lågen med bru ved Hovemoen). 

Endringene skal være avklart mot de respektive forvaltningsmyndighetene.   

 

Statens vegvesen har også vurdert en rekke innspilte tiltak på avlasta vegnett (dagens E6) i 

vedlagte notat (vedlegg 8). Det er foreløpig tre konkrete tiltak som er lagt inn som 

rekkefølgekrav i planbestemmelsene i planmaterialet som er oversendt fra Statens vegvesen 

(jf. figur 1). 

 
Tiltak SVV sin konklusjon 

Sykkelveg Vingnes-Hovemoen Anbefales (via Vingnesbrua) 

Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, Busmoen Ikke prioritert 

Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) Ikke prioritert 

Lokk over gamle E6 på Vingnes Ikke prioritert 

Ombygging av kryss Mesna Anbefales (flomsikker rundkj.) 

Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs Lågen Ser ikke behov  

Ombygging av kryss Sannom Ikke prioritert 

Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring Ikke prioritert 

Ombygging av gamle E6 til lokalveg Anbefales (mindre tiltak) 

Fjerning av «overflødig» veg ved Fåberg Anbefales. Framtidig arealbruk 

vurderes i kommunal arealplan. 

G/s-veg langs v. 312 Fåberg-Ensby Ikke prioritert 

Forlengelse av Industrigata til Storhovevegen Uaktuelt som del av E6-prosjektet 

Forbedret forbindelse til sentrum (Mesnadalsvegen) Uaktuelt som del av E6-prosjektet 

Forbedring Banken-krysset Uaktuelt som del av E6-prosjektet 

Tiltak langs fv 213 Fåberggata Rosenlund-Skysstasjonen Uaktuelt som del av E6-prosjektet 

Sentrumsparkering i fjell Uaktuelt som del av E6-prosjektet 

 

Figur 1: Oversikt over vurderte tiltak og SVV sin konklusjon. NB. konklusjonene i høyre kolonne er 

forkortet/fortolket. Det vises til vedlagte notat for å se SVV sine vurderinger/konklusjoner i sin helhet.  

 

De øvrige vedleggene til saken består av en oppsummering og kommentarer til alle 

merknadene/høringsuttalelsene ved offentlig ettersyn, samt rapportene som utreder søndre 



tunnelpåhugg for E6 og ny adkomsttunnel til byen samlet i Øyresvika (II-C-2-E), 

kryssløsninger i sør (¾-kryss eller ½-kryss) og omlegging av høgspentlinjer ved Hovemoen. 

 

Vurdering: 

Planmaterialet vurderes å ha tilfredsstillende kvalitet for å legges ut til andre gangs 

høring/offentlig ettersyn. Nedenfor kommenteres de endringer i høringsmaterialet som er 

sentrale i andre gangs høring, samt rådmannens forslag til endringer/tillegg i bestemmelsenes 

§ 1.3. For øvrige tema vises det til vedlagte tilleggsdokument, samt planbeskrivelse/ 

hovedrapport datert 23.08.17, som var på offentlig ettersyn i august–september 2017. 

 

Valg av hovedtrasé 

Det overordna spørsmålet fram til første gangs høring har vært om framtidig E6 skal gå i 

dagens trasé på østsiden av Lågen eller i ny trasé på vestsiden. Første gangs høring viser at 

høringsinstansene anbefaler vestsidealternativet, og har til dels omfattende innsigelser til 

østsidealternativet. Statens vegvesen, som selv har fremmet innsigelse til østsidealternativet, 

har konkludert med at alternativ vest vil være mest realistisk, og det er tatt utgangspunkt i 

dette alternativet i samordningsmøtene med Fylkesmannen. Den vedlagte planbeskrivelsen/ 

tilleggsdokumentet drøfter både E6 øst og E6 vest, men konkluderer med en tydelig 

anbefaling om at vestsidetraséen skal legges til grunn for det videre arbeidet (jf. kapitel 2. i 

vedlegg 1). 

 

Vestsidealternativet vurderes av rådmannen å være det foretrukne alternativet. Dette både 

begrunnet ut fra E6 sin betydning som viktig nasjonal og regional vegforbindelse, og at det er 

dette alternativet som best støtter ønsket framtidig byutvikling for Lillehammer. 

Vestsidealternativet kan bidra til å frigjøre areal for utvikling/byfortetting langs dagens E6. 

Alternativet åpner for muligheten til å styrke koblingen mellom sentrum og Lågen, og utnytte 

strandlinjearealets potensiale med «urban-strandlinje» med fri- og aktivitetsområde.  

 

Etter rådmannens vurdering viser høringsrunden at vestsidealternativet er det eneste reelle 

hovedtraséalternativet, og at man gjennom andre gangs høring må optimalisere dette 

alternativet bl.a. ved å synliggjøre tiltak på dagens E6 som bidrar til å opprettholde 

tilgjengeligheten til byen. Det vises til at det gjennom sak 74/17 legges opp til at det kun er 

ett hovedtraséalternativ som bør legges ut ved andre gangs høring.  

 

Strekningen Vingrom – Vingnes 

Etter første gangs offentlig ettersyn har Statens vegvesen gjort flere endringer/supplerende 

utredninger på strekningen. Det gjelder i hovedsak følgende forhold:  

 

Innslag for E6-tunnelen i sør: Planen ble lagt ut til offentlig ettersyn med to alternative 

tunnelinnslag i sør: ved Øyresvika (søndre alternativ) og på Riselandet (nordre alternativ). 

Siden innslaget i Øyresvika innebærer en noe lengre tunnel med høyere kostnad, anbefalte 

Statens vegvesen å velge det nordre tunnelinnslaget ved første gangs høring. 

Høringsuttalelsene har vært entydige i at det søndre innslaget i Øyresvika må velges. Ved 

andre gangs høring har innslaget ved Øyresvika også blitt Statens vegvesen sin anbefalte 

løsning (dvs. alternativ II-C-2-B). Rådmannen slutter seg til Statens vegvesen sin nye 

anbefaling og de tydelige høringsinnspillene, slik at boområdet, nærmiljøet og landskapet i 

størst mulig grad kan bevares. 

 



Adkomst til byen: Statens vegvesen anbefaler at adkomsten fra framtidig E6 til Lillehammer 

sentrum i sør, skal være via dagens E6 ved Øyresvika (II-C-2-B) dvs. ikke i egen 

adkomsttunnel fra Riselandet, som også ble utredet ved første offentlig ettersyn (alternativ II-

C-2-C og D). Adkomsttunnelen er vist med nordre påhugg nord for Vingnes og vil kobles på 

dagens Lillehammer bru. Statens vegvesen viser til at alternativene med adkomst til byen via 

tunnel vil bli flere hundre millioner kroner dyrere (anslagsvis 600 mill. kr fra Riselandet og 

900 mill. kr fra Øyresvika), og at fordelene ikke vil stå i rimelig forhold til merkostnaden. 

Adkomst til sentrum i en egen tunnel innebærer samtidig ytterligere press på dyrka mark, 

landskap, kulturminner og bomiljø. Adkomst til byen via tunnel vil også føre til at 

trafikantene mister den visuelle kontakten og orienteringen mot byen.  

 

Fylkesmannen i Oppland har varslet innsigelse til bruk av dagens E6 som adkomst ved første 

gangs offentlig ettersyn. De ønsker en adkomsttunnel til byen ut fra hensynet til lokalmiljøet 

på Riselandet og deler av Vingnes. Fylkesmannen har bedt om at det utredes å samle 

innslagene for E6-tunnel og adkomsttunnel til sentrum i Øyresvika. Statens vegvesen har 

utredet denne løsningen (II-C-2-E). Dette alternativet legges ut på høring, men vil ikke være 

en løsning Statens vegvesen anbefaler. Fylkesmannen antas å opprettholde sin innsigelse til 

Statens vegvesen sin anbefaling om å bruke eksisterende E6 som adkomst til byen. 

Rådmannen er innstilt på å finne en løsning som gjør at Fylkesmannens innsigelse kan 

trekkes med bakgrunn i tilfredsstillende avbøtende tiltak.  

 

Etter rådmannens vurdering er det flere forutsetninger som må sikres i planen dersom det 

skal være aktuelt å bruke dagens E6 som adkomst til byen fra sør. Rådmannen mener det i 

bestemmelsene må legges inn krav om støydemping som skjermer bebyggelse og friområder 

på strekningen, tiltak som reduserer barrierevirkningen mot strandsonen, samt tiltak som på 

andre måter kan styrke tilgjengeligheten til strandsonen på Vingnes og også inn mot byen (jf. 

overskrift «tiltak på avlastet veg»). 

 

Turveg: Ved offentlig ettersyn var det stilt krav til opparbeidelse av turveg langs Mjøsa 

mellom Vingrom og Vingnes. Fylkesmannen ønsker å minimere inngrepet i strandsonen, og 

vil ikke kunne anbefale ytterlige utfylling av masser i strandsonen på strekningen. Statens 

vegvesen legger nå opp til å etablere fortau langs Vingromsvegen som erstatning for turvegen 

langs strandsonen. Etter rådmannens vurdering vil turvegen ha en annen funksjon enn et 

fortau langs fylkesvegen. Turvegen vil kunne være et bidrag til å gjøre strandsonen mer 

tilgjengelig og tilrettelagt for rekreasjon etc. Inngrepet vil etter rådmannens oppfatning ikke 

være betydelig. Det er samtidig visse arealmessige utfordringer med å etablere et fortau langs 

fylkesvegen, som eventuelt kan vurderes opp mot andre løsninger i detaljreguleringsfasen. 

Rådmannen mener det må tas inn rekkefølgekrav til turveg i bestemmelsene, som et tillegg 

til det anbefalte fortauet. 

 

Kryssløsning: Statens vegvesen har vurdert ny kryssløsning i Øyresvika. Ved offentlig 

ettersyn var krysset vist som et ¾-kryss, mens nå legges det også ut et alternativ med 

halvkryss. Det er argumentert for at denne løsningen gir mer direkteførte ramper og et 

enklere kjøremønster, mindre arealinngrep, og reduserer kostnaden i prosjektet med 40-50 

millioner kr. Rådmannen ser det samtidig som uheldig at en slik løsning kan innebære 

redusert tilgjengelighet til sentrum. Ved halvkryss mister man tilkomst til byen fra nord, som 

innebærer at sørgående trafikk ikke vil kunne krysse inn til byen på Vingnes. Dermed må 

man kjøre til Vingrom og snu, hvis man ikke benytter avkjøringa ved Storhove. Etter 

rådmannens vurdering vil man dermed redusere tilgjengeligheten til byen. Rådmannen mener 



begge alternativene bør legges ut på andre gangs høring, men skal det være aktuelt å velge 

halvkryss, bør man etter rådmannens vurdering finne løsninger som bedrer tilgjengeligheten 

mellom E6 og byen på andre måter (jf. overskrift «tiltak på avlastet veg»). 

 

Hovemoen-området 

Høyspentlinjene ved Hovemoen vil komme i konflikt med framtidig bru som krysser Lågen 

via Våløya. Ved offentlig ettersyn ga Fylkesmannen beskjed om at man måtte utrede 

mulighetene for å kable kraftledningene som alternativ til luftstrekk.  På bakgrunn av 

Fylkesmannens uttalelse/innsigelse er det nå vurdert både omlegging som luftlinjer og 

kabling i bakken/under elva (jf. vedlagte mulighetsstudie). Utredningene viser at det er mulig 

å få til kabling, men både Statnett og Statens vegvesen anbefaler fortsatt luftledninger, men i 

ny trasé. Det er konkludert med at man gjennom foreliggende hensynssoner (som dekker alle 

utredete alternativer), har gjort tilstrekkelige avklaringer på dette plannivået. Det endelige 

valget av løsning vil skje gjennom konsesjonsbehandling etter Energiloven, med oppfølging i 

etterfølgende detaljregulering. Rådmannen slutter seg til denne anbefalingen. Samtidig 

forutsettes det at hensynet til næringsutvikling i området vektlegges ved valg av løsning for 

omlegging av kraftledningene. 

 

Fåberg 

E6 traséen forbi Fåberg ble lagt ut i tre alternativer: dagløsning, kort tunnel (1800 m) og lang 

tunnel (3250 m). Dagløsning vurderes å være helt uaktuelt på grunn av støybelastningen, 

landskapsinngrep og overordnet målsetting om 110 km/t som dimensjonerende hastighet. 

Statens vegvesen anbefaler kort tunnel, kombinert med støyskjerming ved tunnelutløpet. 

Dette begrunnes med at lang tunnel vil være ca. 600 mill. kr dyrere enn kort tunnel, etter 

Statens vegvesen sine beregninger. Rådmannen legger til grunn at lang tunnel vil være den 

beste løsningen for å redusere støyulempene og begrense arealinngrepene ved Fåberg. 

Rådmannen anbefaler at begge tunnelalternativene legges ut til nytt offentlig ettersyn.  

 

 

Tiltak på avlastet veg 

Når E6 legges til vestsiden innebærer det samtidig en nedklassifisering av eksisterende E6 

gjennom Lillehammer. Rådmannen er opptatt av at det gis tydelige føringer i bestemmelsene 

til kommunedelplanen om hvordan dette skal følges opp i etterfølgende detaljregulering. 

 

Vestsidealternativet innebærer at avstanden mellom E6 og Lillehammer by øker. Det må 

være en forutsetning at man etablerer gode og effektive tilkoblinger mellom sentrum og 

framtidig E6 i vest, samtidig som man utnytter potensialet i eksisterende veg. En fordel med 

E6 i vestre trasé, med tilhørende nedklassifisering av eksisterende E6, er muligheten for å 

etablere flere kryss på strekningen og gjøre byen mer tilgjengelig. Dette vil kunne være 

spesielt relevant i en fremtidig situasjon der hovedgrepet i ny kommuneplan er fortetting og 

transformasjon i sentrum og sentrumsnært område. 

 

Når veganlegget står ferdig i 2027 vil reisetiden mellom Kolomoen i Stange og Trondheim 

via E6 i Gudbrandsdalen bli lik eller kortere enn reisetiden via Rv 3 gjennom Østerdalen. 

Dette tilsier økt trafikk på E6, som igjen er anslått å gi vekst i tilreisende til Lillehammer jf. 

bl.a. Nye Veier A/S’ prognose/egne uttalelser. Det må derfor tas høyde for denne 

trafikkveksten når man avklarer nødvendige tiltak på avlastet veg. 

 



Statens vegvesen har laget et notat som går gjennom og vurderer ulike aktuelle tiltak på 

avlasta veg (vedlegg 8). Notatet gir et godt bilde på hvilke tiltak som vil kunne gi en 

helhetlig løsning for avlasta veg. Etter rådmannens vurdering bør man søke å få innarbeidet 

flere av tiltakene som rekkefølgekrav i planbestemmelsene og at disse gjennomføres som del 

av E6-utbyggingen. Under følger rådmannens vurdering av behov for avbøtende tiltak 

tilknyttet dagens E6: 

 

Strekningen Øyresvika-Vingnes: Det vil kunne anbefales å bruke dagens E6 som adkomst til 

sentrum sørfra forutsatt gode avbøtende tiltak. Om det ikke legges opp til å bygge 

adkomsttunnel må det gjennomføres tiltak som bedrer tilgjengeligheten til Mjøsa på Vingnes. 

Prinsippet om turveg tas inn i planen. Det stilles krav om støyskjerming, da adkomstvegen 

fortsatt vil ha høy ÅDT. 

 

Ombygging av Mesnakrysset: Det er lagt inn en ny flomsikker rundkjøring, som et anbefalt 

avbøtende tiltak. Dette vil føre til en nedskalering av krysset og frigjøre verdifulle arealer 

langs Lågen/Mesnaelva. Rådmannen legger samtidig til grunn at rundkjøringen/krysset må 

legge til rette for fremtidsrettete koblinger til opptrekksarm og parkeringsanlegg i fjell under 

sentrum.  

 

I forbindelse med revisjon av Byplanen har Sweco utredet ulike trafikale spørsmål. Her er det 

blant annet sett på hvordan dagens E6 vil kunne fungere som lokalveg. Det er gjort 

beregninger for nye forbindelser til byen. Rapporten konkluderer med at det finnes attraktive 

forbindelser som gjør at trafikkavviklingen i Bankkrysset blir vesentlig bedre. Etter 

rådmannens vurdering viser trafikkutredningen at det gir store gevinster å etablere en 

alternativ adkomst til byen som kan avlaste Mesnadalsarmen. Behovet vil forsterkes av den 

framskrevne trafikkveksten som følge av E6. Adkomst til parkering i fjell bør inngå som en 

del av nedklassifisering av dagens E6 og ombygging av kryss. Rådmannen ønsker å påpeke 

at dette vil redusere personbiltrafikken opp i sentrum av byen og legge til rette for at flere 

kan sykle, gå og benytte kollektivtransport Dette er viktig forutsetning for å lykkes med god 

byfortetting, og legge til rette for at flere kan bo i byens sentrale område. Rådmannen vil også 

understreke at dette er i tråd med vedtatt planprogram og pågående arbeid med revisjon av 

kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Lillehammer by, og strategidokumentet 

Byutvikling 2044. 

 

Adkomst til Hovemoen: Vestsidealternativet innebærer at tilgjengeligheten til 

næringsarealene på Hovemoen blir endret. Rådmannen mener det er en forutsetning at planen 

ivaretar tilgjengelighet til nåværende og framtidig potensielt næringsareal. På Hovemoen vil 

en rundkjøring på dagens E6 gi en god adkomst til eksisterende næringsarealer og etablere en 

direkte adkomst til de store arealene vest for veien. Tiltaket er av Statens vegvesen vurdert 

som positivt, men de ønsker ikke å prioritere tiltaket i dette prosjektet. Rådmannen vurderer 

den skisserte rundkjøringen som et nødvendig bidrag til å opprettholde tilgjengeligheten til 

næringsarealene, når E6 nå planlegges utenom området. 

Rådmannen anbefaler at rundkjøringen på Hovemoen inngår som avbøtende tiltak. 

 

Kryss Sannom: Dagens kryss i Sannom er utformet som et motorveikryss, og er lite tilpasset 

den framtidige funksjonen som adkomstvei, der tilgjengeligheten til området den går 

gjennom har større fokus enn gjennomgangstrafikken. Krysset i Sannom er i dag 

arealkrevende, og har relativ lav standard som toplanskryss. En mulig ombygging av krysset i 

Sannom er av Statens vegvesen vurdert å være krevende å gjennomføre pga. utfordringer 



med eksisterende veger og vannverket. I Vista analyses videreføring av nærings- og 

handelsanalysen vurderes en ombygging av krysset til rundkjøring, kombinert med 

omlegging av tilknyttingene mellom krysset og lokalveien, å gi en vesentlig mer fleksibel 

veisituasjon som tjener inn et stort areal med svært god lokalisering. Rådmannen deler denne 

vurderingen, og anbefaler at tiltaket inngår blant de avbøtende tiltakene på avlastet veg. 

 

Sykkelveg: Ved første gangs høring foreslo Statens vegvesen en gjennomgående sykkelrute 

fra Vingnes til Storhove via tilbygg til Lillehammer bru. I foreliggende plankart er 

sykkelvegen lagt via Vingnesbrua. Rådmannen er enig i at det vil være fornuftig å bruke 

Vingnesbrua, forutsatt at det legges opp til en funksjonell forbindelse til Strandpromenaden. 

Dette ivaretas i planbestemmelsene. Dette anses å være den mest sentrale strekningen å 

etablere sykkelveg som del av E6-prosjektet. 

 

Anbefaling og prioritering av tiltak: Tiltakene som er gjennomgått i Statens vegvesen sitt 

notat om tiltak på avlasta veg vurderes å være tiltak som samlet sett vil utgjøre en helhetlig 

løsning. Samtidig har Statens vegvesen foreløpig konkludert med at det kun er følgende tiltak 

som vil være aktuelle å gjennomføre i dette prosjektet:  

- sykkelveg mellom Vingnes og Hovemoen 

- ombygging av Mesnakrysset  

- ombygging av gamle E6 til lokalveg.  

 

Tiltak som ikke tas inn som rekkefølgekrav i planbestemmelsene vil det være knyttet mye 

usikkerhet til gjennomføringen av.  

 

Rådmannen viser til vedtatt planprogram og pågående arbeid med revisjon av 

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Lillehammer by og strategidokumentet 

Byutvikling 2044, som gir føringer til pågående areal- og transportplaner i kommunen. 

Rådmannen er opptatt av at Lillehammer skal lykkes med sin byutvikling som i nye planer 

bygger på den vedtatte strategien. Det innebærer byfortetting og transformasjon for både nye 

boliger og arbeidsplasser. Hovedmålet er at flere skal sykle, gå og benytte kollektive 

transportmidler – og dette vil være førende prinsipper for utforming og bruk av avlastet veg. 

 

Rådmannen har vurdert forslagene til avbøtende tiltak som er utredet av Statens vegvesen (jf. 

vedlegg 8), og anbefaler at følgende tiltak inngår som krav i rekkefølgebestemmelsene og 

forutsettes gjennomført som del av E6-utbyggingen:  

 
Tiltak Rådmannen sin konklusjon 

Sykkelveg Vingnes-Hovemoen Anbefales (via Vingnesbrua). 

Allerede tatt inn som 

rekkefølgekrav i bestemmelsene 

Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, 

Busmoen 

Anbefales. Tas inn i bestemmelsene 

Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) Anbefales. Tas inn i bestemmelsene 

Lokk over gamle E6 på Vingnes Ikke anbefalt prioritert. 

Ombygging av kryss Mesna Anbefales. Allerede tatt inn som 

rekkefølgekrav i bestemmelsene 

Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs 

Lågen 

Anbefales. Tas inn i bestemmelsene 

Ombygging av kryss Sannom Anbefales. Tas inn i bestemmelsene 

Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring Anbefales. Tas inn i bestemmelsene 



Ombygging av gamle E6 til lokalveg Anbefales. «ombygging» inkluderer 

bl.a. ovenstående tiltak. Justeres i 

bestemmelsene 

Fjerning av «overflødig» veg ved Fåberg Vurderes i KPA-revisjon 

G/s-veg langs v. 312 Fåberg-Ensby Ikke anbefalt prioritert 

Forlengelse av Industrigata til Storhovevegen Vurderes i KPA-revisjon 

Forbedret forbindelse til sentrum (Mesnadalsvegen) Ny adkomst til sentrum under 

bakken.  

Som en kombinasjon av tiltakene 

anbefales det å utrede, prosjektere 

og bygge ny adkomst til sentrum 

under bakken sør for Mesna, som 

avlasting for Mesnadalsarmen og 

adkomst til mulig parkeringsanlegg i 

fjell. Tas inn i bestemmelsene. 

Forbedring Banken-krysset 

Tiltak langs fv 213 Fåberggata Rosenlund-Skysstasjonen 

Sentrumsparkering i fjell 

 
Figur 2: Oversikt over SVV sine vurderte avbøtende tiltak (jf. figur 1), med Rådmannens vurdering og 

anbefaling av hvilke tiltak som bør inngå i prosjektet.  

 

Rådmannen understreker at det må jobbes videre med å avklare de anbefalte tiltak på avlasta 

veg forut for sluttbehandling av kommunedelplanen.  

 

 

Konklusjon: 

Planforslaget legger til rette for framføring av E6 gjennom Lillehammer i tråd med vedtatte 

planprogram. Rådmannen slutter seg i hovedsak til Statens vegvesen sine løsninger på 

anbefalte trasé på vestsiden, forutsatt ytterligere krav til tiltak på avlasta veg som 

gjennomføres som del av E6-utbyggingen, som vist i figur 2 under «Vurdering».  

 

Det må legges til rette for optimal tilgjengelighet mellom sentrum og E6 og sentrum og 

avlasta veg, som bygger oppunder hovedgrep for byens utvikling, fortetting med kvalitet. 

Rådmannen mener dette bør skje gjennom:  

- Bedre tilgjengelighet til Mjøsa på Vingnes, og turveg langs strandsonen 

- Støyskjerming av vegnære boligområder og nærmiljø på Riselandet, Vingnes 

og Busmoen slik at de sikres god bokvalitet, uten støy  

- Ombygging av kryss langs eksisterende E6 (Mesna, Sannom og Hovemoen), 

for å sikre handel- og næringsutvikling og god tilgjengelighet til byens bo – 

og arbeidsplasser 

- Ny adkomst til sentrum under bakken 

- Enkel og god tilgjengelighet for gående og syklende fra østlige byområder til 

friområdene langs Lågen/Mjøsa 

- Sammenhengende sykkelveg fra Vingnes til Hovemoen over Vingnesbrua 

- Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) 

 

Rådmannen ønsker spesielt å fremheve ny framtidsløsning for adkomst til byen i fjell som 

kan kombineres med parkering. Rådmannen anser at en løsning for dette er nær knyttet til 

nedklassifisering av dagens E6 til en «by-veg». Ny adkomst til byen i fjell vil bidra til 

redusert bilbruk og få flere over på sykkel, gange og kollektive transportmidler i sentrum, jfr. 

vedtatt bystrategi Byutvikling 2044 og planprogram for nye kommuneplaner. Rådmannen 

anbefaler at planlegging, prosjektering og bygging av ny adkomstløsning for byen inngår som 

avbøtende tiltak.  



Vestsidealternativet vurderes av rådmannen å være det foretrukne alternativet, slik det 

fremgår av saksframlegget. Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til nytt offentlig 

ettersyn/høring. Det må parallelt arbeides med å finne gode løsninger for tiltak på avlasta 

veg, slik at dette er klart til sluttbehandlingen. 

 

Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til 

 

 

I N N S T I L L I N G  : 

 

1.  E6 vesttrasé med endring/tillegg gjort etter første gangs høring legges til grunn for 

andre gangs høring.  

 

2.  Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn: 

- Bestemmelse § 1.3 Rekkefølgekrav suppleres med følgende tiltak: 

 

a) Sykkelveg Vingnes-Hovemoen 

b) Turveg langs Mjøsa mellom Vingrom og Vingnes  

c) Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, Busmoen 

d) Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) 

e) Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs Lågen/Mjøsa 

f) Ombygging av kryss Mesna 

g) Ny adkomst til sentrum under bakken 

h) Ombygging av kryss Sannom 

i) Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring 

j) Ombygging av gamle E6 til lokalveg 

 

Det forutsettes at disse avbøtende tiltakene gjennomføres som del av 

utbyggingsprosjektet E6 Vingrom - Ensby. 

 

3.  Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse/tilleggsrapport 

datert 22.01.18, plankart datert 22.01.18 og planbestemmelser datert 22.01.18, legges 

ut til offentlig ettersyn/høring. 

 

4.  Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-14. 

 

 

 

Lillehammer,  08.02.18 

 

 

Tord Buer Olsen  Lars Rudi 

Rådmann  Kommunalsjef 

 

  


