
 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling s behandling i møte 14.06.2018 sak 30/18: 

Monica Rønning (MDG) fremmet følgende forslag: 

Saken legges til en 3. gangs høring med utredning av østside-alternativet.  

Begrunnelse: Vestside-alternativets delstrekning 2 bryter med formålet i 

verneforskriften (Kap III). 

 

Votering over utsettelsesforslaget: 

Monica Rønning (MDG) sitt utsettelsesforslag fikk to stemmer og falt. 

 

 

Terje Rønning (V) fremmet følgende forslag på vegne av Ap og Venstre: 

Presisering planbestemmelser 

 

1.5.6   Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i 

arealplanlegging T-1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges 

til grunn for gjennomføring av støyreduserende tiltak mot eksisterende bebyggelse, jf. 

tabell 3. 

 

1.6.1    Det forutsettes støyskjerming mot eksisterende bebyggelse innenfor gul sone på 

hele strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i 

gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller til 

enhver tid gjeldende retningslinjer». 

 

1.6.2    Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene i Vingnesvika og Mosodden 

innenfor gul sone jf. illustrasjon 7.7 og 7.8 i planbeskrivelsen, med verdier tilsvarende 

tabell 2 i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2016, eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. 

 

Votering: 

Rådmannens innstilling vedtatt mot en stemme (MDG). 

 

Terje Rønnings tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 

 

 

 

Utvalg for plan og samfunnsutvikling  

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

 

 

1.  Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse datert 06.06.18, 

plankart datert 01.06.18 og planbestemmelser datert 06.06.18, godkjennes. 

 

2.  Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-15. 

 

Presisering planbestemmelser 

1.5.6   Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-

1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges til grunn for gjennomføring 

av støyreduserende tiltak mot eksisterende bebyggelse, jf. tabell 3. 

 



 

1.6.1    Det forutsettes støyskjerming mot eksisterende bebyggelse innenfor gul sone på hele 

strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i gjeldende 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller til enhver tid 

gjeldende retningslinjer». 

 

1.6.2    Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene i Vingnesvika og Mosodden 

innenfor gul sone jf. illustrasjon 7.7 og 7.8 i planbeskrivelsen, med verdier tilsvarende tabell 2 

i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016, eller til enhver 

tid gjeldende retningslinjer. 
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