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Kort oppsummering 
 
Nye Veier Innlandet har fått ansvar for utvikling av E6 til firefeltsvei på strekningen 
Kolomoen-Øyer. Dette planprogrammet omhandler strekningen fra Roterud i Gjøvik 
kommune til Storhove i Lillehammer kommune.  
 
Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets 
samfunnsansvar med gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 Innlandet skal 
gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet ved å sikre bedre fremkommelighet for personer og 
gods, reduksjon i ulykker, samt reduksjon i klimagassutslipp og andre negative 
miljøkonsekvenser. 
 
Planprogrammet gjør rede for videre prosess mot vedtak av to reguleringsplaner, 
henholdsvis for E6 Roterud–Storhove (DEL 1) og for tiltak på avlastet E6 ved Lillehammer (DEL 
2).  Framdrift og opplegg for medvirkning i planprosessene beskrives. Videre omtales hvilke 
alternativer som vurderes og hva som skal konsekvensutredes. E6 Roterud–Storhove 
beskrives i DEL 1 av planprogrammet, mens DEL 2 handler om tiltak på avlastet E6 ved 
Lillehammer 
 
Planprogrammet sendes ut på høring sammen med varsel om oppstart av planarbeidet.  
Planforslag som beskriver detaljerte løsninger, skal utarbeides i løpet av 2020. Med ønsket 
framdrift sendes planforslaget på høring i starten av 2021 og vedtas innen midten av 2021. 
Nye veier har mål om at strekningen skal være ferdig utbygd i 2025.  
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Tlf.: +47 479 72 727
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1. Innledning 

 

1.1 Bakgrunn 
E6 er landets viktigste riksveg. E6 går gjennom 9 fylker (Østfold, Oslo, Akershus, Hedmark, 
Oppland, Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark). I tillegg til å være en hovedforbindelse 
nord-sør i landet, er vegen også en viktig del av forbindelsen mellom Nordvestlandet og det 
sentrale Østlandsområdet. Mot sør er vegen en viktig forbindelse mot Sverige, Gøteborg og 
videre sørover mot Malmø og kontinentet. 
 
Transportkorridoren Oslo–Trondheim knytter den nordlige og sørlige delen av landet 
sammen, samtidig som den spiller en viktig rolle for tilknytningen mellom Nordvestlandet og 
Midt-Norge til Sør-Norge. Korridoren er også viktig for eksport og import av gods. Foruten 
Oslo og Trondheim, er det en forholdsvis tung befolkningskonsentrasjon i Mjøsregionen. I 
denne korridoren transporteres mer gods og personer mellom innenlandske Regioner, enn i 
noen av de andre transportkorridorene i landet. E6 er videre meget sentral i arbeidet med å 
bygge sammen mjøsbyene til et felles bo- og arbeidsmarked. 
 
Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS har ansvar for planlegging og utbygging av E6 
mellom Kolomoen og Otta.  E6 mellom Moelv og Øyer utgjør ca. 44 km av dette og er en 
viktig del av Nye Veiers portefølje i Innlandet. Prosjektet E6 Moelv-Øyer berører kommunene 
Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Det forventes av utbyggingen vil bli fremmet i en 
proposisjon for Stortinget i 2019. 

Utbyggingen av E6 i Innlandet er et helhetlig prosjekt som går på tvers av kommunegrenser. 
Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ansvar for utarbeiding av reguleringsplaner 
og utbygging av E6 blant annet på strekningen fra Roterud i Gjøvik kommune til Storhove i 
Lillehammer kommune.   

 

1.2 Formål med planprogrammet og planarbeidet 
Det er vedtatt kommunedelplaner for E6 for hele strekningen fra Moelv til Storhove. I 
kommunedelplanene for E6 er det satt krav om detaljregulering før bygging av ny E6 kan ta 
til. Gjennom tidligere avklaringer med Samferdselsdepartementet er det bestemt at E6 skal 
utvikles fra to til firefelts veg forbi Lillehammer. Strekningen vil bli planlagt som nasjonal 
hovedvei, i tråd med Statens vegvesen håndbok N100. Dermed videreføres veistandarden 
som er anvendt sør for Moelv.  

E6 skal bygges ut gjennom flere entrepriser som alle planlegges kunngjort i løpet av 2019. 
Nye Veier har startet reguleringsarbeidet av den nordre entreprisen Storhove-Øyer. Nå 
ønsker Nye Veier å starte reguleringsplanarbeidet for strekningen Moelv-Storhove, som er 
delt i flere entrepriser, se figur 1 under. Nye Veier ønsker å involvere totalentreprenør i 
arbeidet med reguleringsplan for den del av E6 totalentreprenøren skal bygge. Det er derfor 
naturlig å dele planarbeidet i henhold til valgt entreprisestrategi.  
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Nye Veier foreslår på denne bakgrunn å fremme planprogram for strekningen fra Roterud i 
Gjøvik kommune til Storhove i Lillehammer kommune. I tillegg vil det bli gjennomført 
parallell planprosess for tiltak på avlastet E6 ved Lillehammer kommune jf. blå markering i 
figur 1, som omtales i det samme planprogrammet. Det vil bli fremmet eget planprogram for 
strekningen fra Moelv i Ringsaker kommune til Roterud i Gjøvik kommune. Planarbeid for 
strekningen Storhove-Øyer har startet opp. 

 
Figur 1  Nye Veiers entrepriseinndeling; gul: E6 Storhove-Øyer sør, grønn: E6 Roterud- Storhove, blå: 
avlastet E6 ved Lillehammer, svart: E6 Moelv-Roterud. 
 

I følge plan- og bygningsloven skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn ha et planprogram som gjør rede for formål med planarbeidet, 
planprosessen med frister og deltakere, opplegg for medvirkning, hvilke alternativer som vil 
bli vurdert og behovet for utredninger.  
 
De gjeldende vegnormalene er revidert siden kommunedelplanene ble vedtatt. Dette 
medfører skjerpede krav til kurvatur og bredder for den aktuelle veiklassen. Med bakgrunn i 
denne endringen, samt behovet for å videreutvikle tekniske løsninger innenfor korridoren i 
vedtatte kommunedelplaner, fremmes det nå et planprogram som gjør rede for rammene for 
utredningsbehov og den videre reguleringsplanprosessen. 
 
Tiltak på avlastet E6 vil bli avklart i egen reguleringsplanprosess som utarbeides av Nye Veier. 
Bakgrunn og rammer for planarbeidet er felles for ny E6 og tiltak på avlastet E6. Forankring 
av tiltak på avlastet E6 var viktig da kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby ble vedtatt i 
Lillehammer etter mekling i 2018.  Reguleringsplanprosessene for ny E6 og tiltak på avlastet 
E6 skal gå parallelt. Reguleringsplanen for avlastet E6 skal vedtas senest samtidig med vedtak 
av reguleringsplan for ny E6.  

Sammenkobling mellom ny og gammel E6 i Øyresvika og kryssløsning på E6 på Storhove 
inngår i reguleringsplan for ny E6. 

Se planprogrammets DEL 1 for nærmere omtale av planprosess for ny E6 og DEL 2 for 
avlastet E6.  Kapittel 1 Innledning og 2 Rammer og føringer er felles og gjelder for både DEL 1 
og DEL 2.   
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2. Rammer og føringer 

2.1 Overordna statlige føringer 

 LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven 
 LOV-1978-06-09-50 Lov om kulturminner 
 LOV-1981-03-16-6 Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 
 LOV-1995-05-12-23 Lov om jord (Jordlova) 
 LOV-2009-06-19-100 Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven) 
 LOV-2000-11-24-82 Lov om vassdrag og grunnvann (Vannressursloven) 
 LOV-2013-06-21-61 Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne 
 LOV-2018-05-25-21 Lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk 

av energi m.m. (energiloven) 
 FOR-2017-06-21-854 Forskrift om konsekvensutredninger 
 FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
 FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften 
 FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 
 FOR-2018-09-28-1469 Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 

klimatilpasning 
 FOR-1990-10-12-827 Forskrift om fredning av Lågendeltaet naturreservat, Lillehammer 

kommune, Oppland 
 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520/2012 
 Retningslinjer for behandling av støy i planlegging T-1442/2016 
 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 14.05.2019. 
 Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, Rundskriv T-2 /16 10.06.2016 
 Meld. St 18 (2015-2016) Friluftsliv 
 Meld. St. 35 (2012-2013) Fremtid med fotfeste 
 Meld.St.21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk 
 Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei, Reformer i veisektoren 
 Meld. St. 33 (2016-2017) Nasjonal transportplan 2018-2029 
 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling 
 Oppdatert nasjonal jordvernstrategi (Prop. 1 S (2018–2019)) 
 Den europeiske landskapskonvensjonen, CETS no. 176, 1. mars 2004 
 Konseptvalgutredning (KVU) for «Transportsystemet i Mjøsregionen», (november 2007) 

 

2.2 Regionale planer 
«Regional plan for samferdsel 2018–2030» (24.04.2018) 
Det er et mål i fylkesdelplanen å styrke kommunikasjonene til/fra og i fylket for å stimulere til økt 
verdiskaping. E6 er viktig for næringsliv og bosetting i regionen og av stor betydning for Oppland, 
siden den binder sammen lokalsamfunn og regioner i fylket. 
 
«Regionalplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021» (12.12.2017) 
Planen er tenkt å skulle skape et plangrunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Oppland. Ved å gi en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, samt forslag til tiltak, er 
målet at planen skal danne en plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen 
av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet. 
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«Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» (15.06.2016) 
Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier for 
god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel. Planen skal være med å avklare hva 
attraktivitet innebærer for byer og tettsteder i Oppland og skape bevissthet om dette. Videre skalden 
skape forutsigbarhet når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud. 
 
«Regionalplan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» (14.02.2018) 
Planen omhandler tiltak for å redusere flom- og skredskader. Gudbrandsdalslågen er definert til å ha 
betydelig flomrisiko. Hovedmålet med planen er å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og 
flomskader, samtidig som vann, natur- og friluftslivsverdier ivaretas. I planen er det søkt å komme fram 
til tiltak som kan ivareta sikkerheten for liv og helse, infrastruktur, boligområder og næringsområder. 
Det blant annet tatt inn retningslinjer for arealplanlegging i regionalplanen. 
 
«Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021» (desember 2015) 
Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann og 
grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en helhetlig beskyttelse og 
bærekraftig bruk av vannet. 
 

«Regionalplan for klima og energi for Oppland 2013-2024» 
Satsingsområdene i den regionale planen for klima og energi er transport, jordbruk, 
energiproduksjon, stasjonær energibruk, avfall, areal og transportplanlegging (ATP) og 
kunnskapsformidling. 
 
«Jordvernstrategi for Oppland» (2007) 
I strategien blir det pekt på flere utfordringer innen arealforvaltning og jordvern i fylket. Det er et 
mål at man i arealbruken skal ta hensyn til behovet kommende generasjoner har for jordressurser til å 
produsere egen mat, og at vi verner om miljøverdiene i kulturlandskapet. Når det gjelder vegbygging 
blir det pekt på at i områder der gode jordressurser blir planlagt brukt til vegformål, skal det vurderes 
andre alternative traseer for vegbygging. 
 
Kulturarvstrategi for Oppland (2015-2020) 
Overordnet mål er at kulturarven skal være sikret for framtidige generasjoner. Den skal gi identitet og 
tilhørighet, være høyt verdsatt og brukes som grunnlag for opplevelser og verdiskaping. Strategien 
omtaler kulturarven i Oppland, utfordringer og strategier for bevaring og sikring, forvaltning, 
formidling og verdiskaping.   
 
Felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen (Under arbeid, høringsutgave vår 2019)  
Mjøsbyen er et samarbeid for ti kommuner med rundt Mjøsa. Samarbeidet skal bidra til å utvikle 
regionen til en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og 
tettsteder. Det er et ønske å tilrettelegge for et godt og miljøvennlig transportsystem som kan knytte 
regionen tettere sammen, og bidra til at flere reiser kollektivt, sykler og går. 
 
 

2.3 Eksisterende plansituasjon og kunnskap 
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2.3.1 Kommuneplaner Gjøvik 
Gjeldende kommuneplanens arealdel for Gjøvik er fra 2014. Arealdelen for Gjøvik er under 
revisjon og har planlagt høring høsten 2019.  

Ved revisjon av kommuneplanens arealdel er det beskrevet behov for forlengelse av g/s-veg 
ved Biristrand. 

 

2.3.2 Kommuneplaner Lillehammer 
Kommuneplan 

Gjeldende arealdel for Lillehammer er fra 2011. Arealdelen for Lillehammer er under revisjon 
og har planlagt vedtak i juni 2019.  

I kommuneplanens samfunnsdel står det at det er ønskelig med firefelts E6 utbygd gjennom 
Lillehammer innen 2023. 

Andre kommunale strategier og planer:  
 «Byutvikling 2044 – strategi for areal og transportutvikling med 

handlingsprogram: Lillehammer 10-minutters-byen» (2016) 
Det overordna målet for prosjektet var å øke samhandlingen og 
gjennomføringsevnen mellom aktørene innen areal- og transportplanlegging i 
Lillehammer. Det er satt opp strategier og tiltak for prioriterte innsatsområder i et 
handlingsprogram for å oppnå målsetningen om en levende og kompakt by der det 
meste kan nås innen 10 minutters reise til fots eller med sykkel.  

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse (2018-2021).  
Planen er styrende for forvaltning og prioriteringer innenfor park, idrett og 
friluftsektoren i Lillehammer kommune og gir grunnlag for å prioriteringer av 
søknader om spillemidler.  

 Kommunedelplan for Oppvekst (2018-2028).  
Planen omhandler utvikling av kommunens tjenester for å gi gode oppvekstsvilkår for 
barn og unge. Den omhandler forebyggende tiltak for hele befolkningen, for grupper 
og individer.  

 Kommunedelplan for Miljø (2016-2025) 
Gjennom planen vil kommunen gjøre en innsats ved å redusere klimagassutslipp fra 
egen virksomhet og være pådriver til kutt i utslipp ovenfor innbyggere og andre 
samfunnsaktører. 

 Kommunedelplan Hovedplan for VA (under arbeid)  
 Kommunedelplan for Lillehammer by (under arbeid, vedtak juni 2019) 

 

2.3.3 Kommunedelplaner for E6 
Det ble vedtatt kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom (2013) og Vingrom-Ensby (2018).  

Også forut for kommunedelplanene har det vært planer og prosesser blant annet 
Fylkesdelplan for transportkorridoren Gardermoen-Mjøsbyene (2002) og 
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konseptvalgutredninger. For nærmere omtale av disse, viser vi til kommunedelplanene med 
tilhørende dokument.  

Begge kommunedelplanene (KDP) har bestemmelser om hva som skal følges opp i 
detaljregulering, men disse er ikke helt like jf. omtale under. De vedtatte 
kommunedelplanene har heller ikke samme utstrekning som foreslåtte avgrensing av 
detaljregulering. 

Der det er ulike krav til utredninger i KDP-bestemmelsene, som gjelder et tema som i praksis 
gjelder hele strekningen, så følges i utgangspunktet det mest omfattende kravet for hele 
strekningen. For eksempel vil massehåndteringsplan, miljøoppfølgingsplan og rigg- og 
marksikringsplan utarbeides for hele strekningen Roterud–Storhove, selv om det strengt tatt 
bare er et krav fra Vingrom og nordover. 

 

2.3.4 KDP E6 Biri-Vingrom (2013) 
Mål for kommunedelplanen var reduksjon i antall hardt skadde og drepte og god 
landskapstilpasning og detaljutforming av vegen, samt trafikksikker og effektiv ferdsel, 
miljøtilpasset vegstrekning, kostnadseffektive løsninger.  

Kommunedelplanen gir grunnlag for utbygging av E6 fra 2-felts til 4-felts veg, men også 
strekninger for oppsetting av midtrekkverk og forbikjøring, som en «kortsiktig løsning» på 
grunn av høye ulykkestall. Disse forbikjøringsstrekningene og midtrekkverk ble ferdigstilt 
høsten 2015.  

Godkjente reguleringsplaner er en detaljering av kommuneplanens arealbruk og gjelder 
fortsatt. I de tilfeller hvor det er motstrid mellom andre arealplaner og kommunedelplanen 
for E6 Biri-Vingrom, gjelder kommunedelplanen foran tidligere vedtatte planer (Jf. KDP 
bestemmelse 2).  

Kommunedelplanbestemmelsene må leses i sin helhet for å gi full oversikt over 
rekkefølgekrav mv. (se vedlegg og kapittel 6.1 og 6.2).  

 

2.3.5 KDP E6 Vingrom–Ensby (2018) 
Målet for kommunedelplanen er blant annet at planen skal bedre transportkvalitet og 
regularitet, inngå i et funksjonelt vegsystem ved Lillehammer by, gi reduksjon i antall 
trafikkulykker og redusere miljøulemper langs E6. Videre står det at det skal tas hensyn til 
viktige frilufts- og naturområder langs Mjøsa og Lågen, og at det skal legges vekt på å bidra 
til å gi bedre g/s-forbindelser mellom boligområder og sentrum. Kommunedelplanen 
omfatter tiltak på avlastet E6.  

I de tilfeller hvor det er konflikt mellom andre arealplaner og kommunedelplanen for E6 
Vingrom-Ensby, gjelder kommunedelplanen foran tidligere vedtatte planer (Jf. KDP 
bestemmelse 1.2).  

Kommunedelplan for E6 Vingrom–Ensby har i bestemmelse 1.7 ei konkret liste over hva som 
skal belyses/avklares i reguleringsplanen. Men planbestemmelsene må leses i sin helhet fordi 
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samme tema kan omtales under både rekkefølgekrav, krav til miljøoppfølging og forhold som 
skal avklares i reguleringsplan. Reguleringsplanen vil følge opp føringene fra 
kommunedelplan. Se vedleggene for fullstendig versjon av bestemmelsene og 
meklingsprotokoll.  

 

2.3.6 Tilgrensende reguleringsplaner 
Det er en rekke tilgrensende og delvis overlappende eldre reguleringsplaner langs E6. Særlig 
gjelder dette ved Vingrom, Vingnes og Hovemoen/Storhove. 

Begge kommunedelplanene for E6 har bestemmelser om at reguleringsplanene fortsatt 
gjelder, men ved evt. motstrid gjelder kommunedelplanen for E6 foran tidligere vedtatte 
planer.  

Se vedlegg 1 Gjøvik kommune og vedlegg 2 Lillehammer kommune for oversikt over 
gjeldende reguleringsplaner i varselområdet.  
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DEL 1: NY E6 ROTERUD-STORHOVE 

 

3. Ny E6 Roterud-Storhove 

3.1 Målsetninger for E6-utbyggingen 
Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets 
samfunnsansvar med gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 i innlandet 
skal gi økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Samfunnsmålene er å sikre bedre 
fremkommelighet for personer og gods ved blant annet redusert og forutsigbar reisetid. 
Bedre fremkommelighet styrker konkurransekraften i næringslivet og bidrar til at 
Mjøsregionen blir en velfungerende bo- og arbeidsmarkedsregion. Videre er det et mål å 
redusere antall trafikkulykker, klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser. 

 

3.2 Hva E6-utbyggingen omfatter 
Reguleringsplanen for E6 vil omfatte arealer til etablering av ca. 23 km firefelts E6 jf. Figur 2 E6 
Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer. Illustrasjon: Nye VeierFigur 2.    

Ved Roterud kobles ny veg til dagens E6, inntil det er bygget ny E6 sør for Roterud, jf. 
tilgrensende E6-parsell mot sør, Moelv- Roterud.  

E6 utvides og følger dagens trase nordover fra Roterud. Det skal etableres et planskilt kryss 
ved Vingrom. Ved Øyresvika går E6 inn i tunnel under Vingnes og videre ut på bru over 
Lågen og Våløya. Reguleringsplanen vil ta utgangspunkt i kommunedelplanene, men det 
åpnes for å se på alternative løsninger for plassering av kryss ved Vingrom, tunneltrase og 
kryssing av Lågen jf. gule markeringer iFigur 1Figur 2. 

 
Figur 2 E6 Roterud i Gjøvik til Storhove i Lillehammer. Illustrasjon: Nye Veier 
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Ved Storhove legges det til rette for kobling med eksisterende E6 og øvrig lokalvegnett, og til 
videreføring av E6 i ny trase nordover mot Øyer jf. tilgrensende planarbeid for E6 Storhove-
Øyer sør.  

Det legges til grunn veiklasse H3, for ny E6 i reguleringsplanen i samsvar med ny håndbok 
N100 fra Statens vegvesen. Veinormalene er gjennom de siste årene blitt revidert flere 
ganger, nå sist i mai 2019, noe som har medført strengere krav til kurvatur og bredder for 
aktuell veiklasse. Det er blant annet ikke lenger flere alternative veiklasser å velge i. Dette 
fører til en endring i forutsetningene fra kommunedelplanene. Kommunedelplan for Biri-
Vingrom la til grunn horisontalkurveradius R=700m og et tverrprofil på 19m, mens 
kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby la til grunn horisontalkurveradius R=700m og et 
tverrprofil på 20m. Ny håndbok N100 krever nå at det planlegges med minsteradius R=800m 
og et tverrprofil på 23m. 

 

 
Figur 3 Normalprofil for ny E6. Illustrasjon fra Håndbok N100, Statens vegvesen 2019. 
 

Reguleringsplanen for E6 vil også omfatte nødvendige tiltak på kryssende veinett og 
infrastruktur, nødvendig omlegging av lokalvei, støyskjermingstiltak av boliger og andre 
støyfølsomme bruksformål, arealer for rigg og anlegg, midlertidig og eventuelt permanent 
lagring av masser, muligheter for kontrollplass og tursti langs Mjøsa mellom Vingnes og 
Vingrom mv. jf. planbestemmelsene til kommunedelplanen for E6 Vingrom–Ensby (2018) og 
E6 Biri–Vingrom (2013). 

E6-utbyggingen medfører inngrep i naturreservat og grunnvannsressurs, nærføring til 
kulturminner og kraftlinjer mm. Dette er eksempel på interesser som styres av andre lovverk 
og myndigheter enn plan- og bygningsloven/kommunen, se kapittel 4.1Tabell 1 Tentativ 
framdriftsplan ny E6 og søknader etter annet lovverk. Avklaring av påvirkning av disse interessene 
og mulige avbøtende og kompenserende tiltak som skal innarbeides i planforslaget, blir en 
viktig del av prosessen.   

 

3.3 Plandokumenter ny E6 
Følgende dokumenter skal utarbeides og legges fram til videre politisk behandling og vedtak 
av reguleringsplan for E6 i hver av kommunene Gjøvik og Lillehammer.  

 Plankart (for hver kommune – er juridisk bindende) 
 Bestemmelser (for hver kommune – er juridisk bindende) 
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Følgende dokument utarbeides felles for strekningen Roterud-Storhove og vil gjelde forhold i 
begge kommuner:  

 Planbeskrivelse med KU og tilhørende fagrapporter. Det skilles i planbeskrivelsen på 
hva som gjelder henholdsvis Gjøvik og Lillehammer.  

 ROS-analyse  
 Plan for håndtering av masser fra utbyggingen  
 Miljøoppfølgingsprogram og rigg- og marksikringsplan for anleggsfasen 
 Plan for kompenserende tiltak for inngrep i Lågendeltaet naturreservat (gjelder 

Lillehammer). I tillegg må det utarbeides grunnlag for søknad om konsesjon for 
flytting av kraftlinjer og for vern av erstatningsareal for Lågendeltaet. 

 

 

4. Planprosess og medvirkning E6 
  

4.1 Plan- og utredningsprosess, inkludert avklaring mot 
særlover 

For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det gjennomføres 
konsekvensvurderinger. Forskrift om konsekvensutredning (KUF) gir rammer for hvilke tiltak 
som skal konsekvensutredes og hvordan. Motorveier er en type tiltak som utløser krav om 
konsekvensutredning (jf. KUF Vedlegg I punkt 7 a) og c)).  Der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere overordnet plan, og reguleringsplanen er i samsvar med 
denne er det unntak fra kravet om utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning. 

I dette tilfellet er E6-utbyggingen tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå, men 
siden det vurderes å se på andre løsninger i reguleringsplanprosessen fremmes det nå et 
planprogram for å beskrive dette nærmere for å avklare og fastsette overordnede rammer for 
arbeidet. Prosessen med planprogrammet vil også bidra til å informere om kommende 
planprosess og utbygging på et tidlig tidspunkt.   

Tabell 2  (i kapittel 4.3) gir en oversikt over hvordan den formelle planprosessen for 
reguleringsplanprosessen i de berørte kommunene vil foregå.  Medvirkning vil pågå parallelt 
med utarbeiding av planforslag og i høringsperioden. 

I prosessen må det i tillegg til selve E6-anlegget, også finnes løsninger for situasjoner der 
utbyggingen kommer i berøring med andre lovverk og myndighetsområder.  Dette gjelder 
blant annet kraftledninger som krysser over Lågen i samme område som ny bru i E6 der 
Statnett, Eidsiva og NVE er parter og der en flytting krever konsesjon etter energiloven.  

Videre må det gjennomføres en parallell prosess etter naturmangfoldloven for å skaffe og 
sikre erstatningsarealer for inngrep i Lågendeltaet naturreservat, plan for kompenserende 
tiltak, avbøtende og restaurerende tiltak som innarbeides i planforslaget, søknad om 
dispensasjon fra verneforskriften for midlertidige og permanente inngrep som følger av E6-
utbyggingen gjennom naturreservatet. Dette må skje i nært samarbeid med Fylkesmannen i 
Innlandet som er vernemyndighet for Lågendeltaet naturreservat. Fylkesmannen i Innlandet 
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er også aktuell myndighet når det gjelder avklaringer knyttet til eventuelle inngrep i statlig 
sikra friluftslivsområde ved Vingrom og søknad om utslippstillatelser etter forurensingsloven.  

Aktuelle lovverk og myndigheter er: 

 Flytting av kraftlinjer (Energilov, NVE) 
 Erstatningsareal Lågendelta (Naturmangfoldloven, Fylkesmannen/Statsråd) 
 Erstatningsareal statlig sikra friluftslivsområde Vingrom (Servituttavtale, 

Fylkesmannen/Miljødirektoratet) 
 Utfylling i Mjøsa (Forurensingsforskriften kap. 22, Fylkesmannen)  
 Utslipp tunneldriving og vask (Forurensingsloven, Fylkesmannen)   
 Inngrep grunnvannsressurs og vassdrag (Vannressurslov, NVE) 
 Inngrep vassdrag (Laks- og innlandsfisklov, Vannforskriften, Fylkeskommunen) 
 Frigiving av kulturminner (Kulturminnelov, Fylkeskommunen/Riksantikvaren)  

 
Tabell 1 gir en oversikt over planprosessen med tentativ framdrift for 
reguleringsplanprosessen og avklaringer etter annet lovverk.  

Også når det gjelder tiltak ved Vingrom kirke, grunnvannsforekomsten, utforming av den nye 
brua over Lågen og andre tiltak må det påregnes behov for ekstra kontakt med eksterne 
myndigheter og parter under utarbeidelsen av planforslaget.   

Tiltak på avlastet E6 ved Lillehammer vil bli avklart i egen reguleringsplan, se 
planprogrammets DEL 2.  

 

 

Tabell 1 Tentativ framdriftsplan ny E6 og søknader etter annet lovverk  
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Høring og fastsetting av planprogram 

Regionale myndigheter har ikke rett til å fremme innsigelse til et forslag til planprogram, men 
skal si i fra dersom forslaget kan være i strid med vesentlige regionale eller nasjonale 
interesser. Det er ikke klageadgang på kommunens vedtak av planprogram, slik som ved 
vedtak av en reguleringsplan. Høringen av planprogrammet vil gi innspill til hva som skal 
utredes og hvordan. Det vil også gi en pekepinn på om noen av de foreslåtte nye 
alternativene på deler av strekningen vil være vesentlig i strid med viktige interesser og 
dermed bør vurderes tatt ut eller gis særskilt oppmerksomhet i den videre prosessen.  

Etter høring og bearbeiding av planprogrammet, vil fastsatt (vedtatt) planprogram legge 
rammene for detaljreguleringen av E6 mellom Roterud og Storhove - og tiltak på avlastet E6. 

 

Utarbeiding av reguleringsplanforslag med konsekvensutredning 

Konsekvensutredning, planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse vil bli utarbeidet, før et 
samlet planforslag legges ut til høring.  Det vil bli gjennomført medvirkning før og i 
forbindelse med at planforslaget er ute på høring.  

Dersom det blir lagt fram flere alternativer ved høring av reguleringsplanen, vil valget av 
alternativ gjøres gjennom vedtak av reguleringsplanen.  

Ved politisk vedtak av planen gjøres plankart og bestemmelser juridisk bindende. Det 
utarbeides ett sett av plankart og bestemmelser for hver kommune, og for hver 
reguleringsplan. 

 

4.2 Rollefordeling og ansvar 
Kommunene er planmyndighet og står for saksbehandling og politisk behandling av forslag 
til planprogram – og senere forslag til reguleringsplaner. Nye Veier AS er forslagsstiller.  

Nye Veier har utarbeidet dette forslaget til planprogram med bakgrunn i planinitiativ sendt til 
kommune i mars 2019 og tilbakemeldinger fra kommunene.  Nye Veier har også informert 
om planinitiativet i møte i ekstern samarbeidsgruppe 11. april 2019.   

Lillehammer kommune behandler forslaget til planprogram og legger det ut på høring.  

Gjøvik kommune har i oppstartsmøte 9.5.2019 bedt Nye Veier om å legge planprogrammet 
ut på høring i Gjøvik kommune.   

Nye Veier vil bistå med revisjon av planprogrammet etter høring, før det legges fram til 
politisk vedtak (fastsetting) i begge kommunene høsten 2019.  

Reguleringsplanen for E6 med tilhørende dokument, vil bli utarbeidet av den 
totalentreprenøren som blir valgt for strekningene på oppdrag fra Nye Veier. Nye Veier vil 
imidlertid følge hele prosessen og være kontaktpunkt overfor kommunen og andre 
myndigheter.  
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Dersom det blir behov for å sende søknad om å fravike fra vegnormaler så oversendes 
søknad til Vegdirektoratet mot slutten av planutarbeidelsen, slik at det er avklart før høring 
av reguleringsplanen.  

Nye Veier ønsker å utarbeide egen reguleringsplan for tiltak på avlastet E6 ved Lillehammer, 
se omtale del 2 i planprogrammet.  
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4.3 Framdrift utarbeiding av planprogram og reguleringsplan 
Det er fremmet felles planinitiativ og planprogram for ny E6 og avlastet E6, men det vil bli 
utarbeidet en reguleringsplan for hver. Prosessene vil gå parallelt. 

 

Tabell 2 Oversikt over planprosess, medvirkning og tentativ framdrift regulering ny E6 
Planprosess Medvirkning  Tidspunkt 
 Planinitiativ 

 
Mars 2019  

  Info til ekstern 
samarbeidsgruppe 

11.04.2019 

Oppstartsmøte med 
kommunene 

 Lillehammer og Gjøvik mai 2019 

Utarbeide planprogram    april/mai 2019 

  Regionalt planforum 21. mai 2019 
Varsel om planoppstart og 
høring av planprogram 
(politisk behandling 
Lillehammer) 

Medvirkningsportal  Lillehammer og Gjøvik juni 2019 

  Informasjonsmøter og åpent 
plankontor 

August 2019 

  Gårdsregistreringer    
Fastsetting av planprogram 
(politisk vedtak) 

  Lillehammer og Gjøvik høst 
2019 

Utarbeide planforslag med 
konsekvensutredning 

  2020 

  Arbeidsgrupper og temamøter   

 Gårdsregistreringer forts.  
  Ekstern samarbeidsgruppe   
  Planforum Innlandet   
Høring av planforslag (1. gangs 
politiske behandling) 

Informasjon til politiske utvalg Lillehammer og Gjøvik primo 
2021* 

  Møter og åpent plankontor   
Planforslag vedtas   Lillehammer og Gjøvik medio 

2021* 
 

*E6-Kryssing av Lågendelta naturreservat med ledningsnett skal være avklart etter 
naturmangfoldloven og energiloven før høring av reguleringsplanen for ny E6 jf. KDP- 
bestemmelse 1.7.14 og 3.7.  
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4.4 Medvirkning og informasjon  
I henhold til plan- og bygningsloven skal alle som fremmer et planforslag legge til rette for 
medvirkning. Det skal også legges til rette for aktiv medvirkning fra grupper som krever 
spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. 

Ved varsel om oppstart skal det sendes ut brev til grunneiere, naboer, interessenter og 
berørte parter som skal informere om oppstart av planarbeidet. Disse vil også bli informert 
ved varsel om offentlig ettersyn og vedtak av planen.  

Nye Veier vil etablere en medvirkningsportal på internett, som vil bli tilgjengelig for alle. 
Denne skal kunne brukes for å enkelt å kunne gi innspill underveis i planprosessen. 

I tillegg til medvirkningsportalen, skal det holdes folkemøter og åpent plankontor ved varsel 
om oppstart og offentlig ettersyn av planene. Disse møtene vil det være aktuelt å dele opp 
slik at de arrangeres for delområder langs strekningen, og evt. tematisk. Det er også aktuelt 
med egne informasjonsmøter der aktuelle politiske utvalg, formannskap eller kommunestyret 
i de ulike kommunene blir invitert.  

Gårdsregistreringer skal gjennomføres som del av reguleringsplanprosessen for å få god nok 
kunnskap om områdene der E6 skal bygges. Dvs. at det etableres kontakt med alle større 
grunneiere langs strekningen, for å hente detaljert kunnskap om forhold som kan påvirke 
gjennomføring og løsninger. Gårdsregistreringene planlegges å starte opp i 2019.  

Regionalt planforum skal brukes for å legge fram planarbeidet for de regionale og statlige 
fagmyndighetene. Det er også etablert ei samarbeidsgruppe som involverer de viktigste 
regionale etatene i begge fylker og alle tre involverte kommuner.  

Det etableres ei arbeidsgruppe mellom hovedaktørene i reguleringsarbeidet for E6. Denne 
gruppa møtes jevnlig. Hyppigheten avstemmes etter behov underveis.  

For å koordinere planarbeidet best i forhold til viktige temaer vil det bli etablert egne 
temagrupper som vil møtes for å avklare prosess og utveksle forslag til løsninger og 
tilpasninger for kryssing av Lågendelta og for avlastet E6. De mest aktuelle gruppene er vist i 
Figur 4.  I tillegg er det aktuelt med temamøter om for eksempel friluftsliv og Vingrom kirke.  

Arbeidsgruppe 
regulering ny E6

• Nye Veier
• Plankonsulent for 
totalentreprenør

• Kommunene
• Andre etter behov

Kryssing av  
Lågendeltaet

• Nye Veier
• Plankonsulent for 
totalentreprenør

• Kommunen
• Fylkesmannen
• NVE
• Fylkeskommunen

Avlastet E6

• Nye Veier
• Plankonsulent for 
Nye Veier

• Kommunen
• Statens vegvesen
• Oppland 
fylkeskommune

• Fylkesmannen

 

 

Figur 4 Oversikt over aktuelle temagrupper reguleringsplan E6 og reguleringsplan avlastet E6
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4.5 Utbygging og grunnerverv 
Nye Veier ønsker vedtak av reguleringsplanene i 2021. Grunnerverv gjennomføres i hovedsak 
etter vedtak av reguleringsplan. Det er mål om at utbyggingen av E6 på strekningen skal 
være ferdig i 2025.  
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5. Dagens situasjon og planens avgrensning 
Dagens E6 fra Roterud og nordover går gjennom kulturlandskapet på vestsiden av Mjøsa til 
Vingnes, før den krysser i bru over Lågen og går videre på østsiden av Lågen fra Strandtorget 
til Storhove.  

 

5.1 Bilder av dagens situasjon E6 

 

 

 
Figur 6 Dronefoto fra Fegring og nordover. E6 til venstre i bildet. 28.09.2018. Foto: Nye veier.

Figur 5 Dagens E6 går i to nivå på en strekning fram til Roterud i Gjøvik. Foto: Nye veier. 30.08.2018
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Figur 8 Dagens E6 og lokalveg ved Vingrom kirke. Rasteplass mot Mjøsa. Foto: Nye Veier 28.09.2018 
 

Figur 7 Dagens kryss ved Vingrom. Foto: Nye veier 30.08.2018.
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Figur 9 Dagens E6 og lokalveg ved Øyresvika. Lillehammer by i bakgrunnen. Foto: Nye veier 30.08.2018 
 

 

Figur 10 Bilde viser område der E6 er planlagt i ny bru over Lågen. Våløya omtrent midt i bildet. Foto: 
Nye veier 30.08.2018 
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5.2 Vegstandard 
E6 mellom Moelv og Storhove er i dag en tofelts veg med midtrekkverk mellom Roterud og 
Vingrom. Det er i alt 4 kryss på strekningen medregnet krysset på Storhove og med ulik 
standard og utforming. Vegen er avkjørselsfri, og har havarilommer og nødsluser med 
forbindelse til lokalvegen ved behov for stenging av kjørefelt der det er midtrekkverk. 
 
Geometrisk tilfredsstiller store deler av dagens veg mellom Biri og Vingrom gjeldende krav til 
kurvatur. Mellom Vingrom og Storhove vil det vær påkrevd med utretting av dagens veg 
både horisontalt og vertikalt for å tilfredsstille kurvaturkravene. 

Årsdøgntrafikken, (ÅDT - snitt over året av sum trafikk i begge retninger), varierer fra ca. 
12000 kjøretøy/døgn ved Roterud til rundt 17000 kjøretøy/døgn ved Vingnes-Strandtorget. 
Tungtrafikkandelen ligger på ca. 15 % i sør og avtar jo lengre nord man kommer. Dette kan 
også skyldes økt andel lokaltrafikk med lette kjøretøy. Den strekningsvise variasjonen er vist i 
diagrammet under. 
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Figur 11 ÅDT og tungtrafikkandel på strekningen Roterud-Storhove. Kilde: NVDB 
 

Antallet ulykker og alvorlighetsgrad varierer over strekningen. Flest ulykker med dødelig 
utfall finner vi mellom Roterud og Vingnes. I figuren under er antall ulykker i perioden 
01.01.2011 – 31.12.2018 angitt. Antallet ulykker med dødelig utfall er også angitt i samme 
periode. 

Roterud - 
Vingrom

Vingrom - 
Vingnes

Vingnes - 
Strandtorget

Strandtorget - 
Sannom

Sannom - 
Storhove
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antall ulykker med personskade antall dødsulykker

Ulykker og dødsulykker Roterud - Storhove

 
Figur 12 Oversikt over antall ulykker og ulykker med dødelig utfall for strekningen mellom Roterud i 
Gjøvik og Storhove ved Lillehammer. Kilde: NVDB 
 

Neste figur viser endringer i ulykkesbildet før og etter at midtrekkverk ble etablert i 2015. 
Samlet periode for registrering av ulykkene er den samme, 01.01.2011 – 31.12.2018 
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Figur 13 Ulykker før og etter at midtrekkverket ble etablert i 2015. Antallet ulykker med personskade 
etter etableringen er relativt høy sett i forhold til perioden før. 
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5.3 Planområde for reguleringsplan ny E6 
Arealet det varsles oppstart for vises i vedlagte kart for hver kommune (målestokk 1:5000). 
Aktuelt areal vises også i medvirkningsportalen på nett. Der er det anledning til å zoom inn i 
kartbildet.  

Varselområdet omfatter en relativt bred 
korridor langs E6, og omfatter langt mer 
areal enn det som blir berørt av 
permanente arealbeslag til veganlegget.  

Avgrensing av område for varsel om 
oppstart av reguleringsplaner og høring 
av planprogram bygger på arealet som 
var omfattet av kommunedelplan for E6. 
I tillegg er det tatt med noe nytt areal 
der det nå åpnes for å vurdere nye 
løsninger som ved kryssplassering 
Vingrom og trase for tunnelen gjennom 
Vingnes.  

Bredden er satt blant annet med 
bakgrunn i mål om at dette området vil 
være tilstrekkelig til å romme også 
midlertidige arealbeslag til rigg- og 
anleggsområde og peke på mulige areal 
for deponering av rene 
overskuddsmasser. Ut fra foreløpige 
beregninger ser det ut til å være 
overskudd av steinmasser fra bygging 
av tunnelen ved Lillehammer, samtidig 
ser det også ut til være underskudd på 
slike masser lenger sør langs E6. Hvor 
mye av ulike typer masser, egnet 
bruksformål, når de blir tilgjengelige 
osv. vil først bli klart på et senere 
tidspunkt i planprosessen. Det er krav 
om egen plan for massehåndteringen 
som del av planforslaget jf. KDP-
bestemmelse 1.5.1 E6 Vingrom-Ensby. 
Det er derfor knyttet relativt stor 
usikkerhet til behov for areal til dette på 
nåværende tidspunkt.  
Figur 14 Varselområde for E6 og tiltak knyttet til 
avlastet E6 i Lillehammer kommune. Fra grensa 

til Gjøvik og opp til Storhove. Illustrasjon: Asplan Viak 
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Dersom det likevel viser seg at det er behov for å utvide området senere, må det sendes ut 
eget varsel til berørte om dette tilleggsarealet.   

Ved høring av det konkrete forslaget til reguleringsplan for E6, kan arealet reduseres i forhold 
til det området som det ble varselet oppstart av planarbeid for.   

 
Figur 15 Varselområde for ny E6 i Gjøvik kommune. Fra Roterud i sør til grensa til Lillehammer i nord. 
Illustrasjon: Asplan Viak. 
  
 

6.  Problemstillinger og utredningsbehov ny E6 
Plandokumentene skal inneholde en beskrivelse av tiltaket, med tekniske forutsetninger og 
tegninger og beskrivelse av alternative veglinjer og alternative løsninger der det fremmes. 
Det utarbeides en planbeskrivelse som omtaler virkninger av planforslaget, og dessuten en 
konsekvensutredning for ny E6.  

Planbeskrivelsen og konsekvensutredning utarbeides i henhold til føringer gitt i dette 
planprogrammet, og de lover og regler som gjelder for denne typen tiltak.  For 
konsekvensutredningen legges metodikk fra Statens vegvesen håndbok V712 
konsekvensanalyser til grunn.  



Nye Veier AS
Side 30

Du kan lese mer om konsekvensutredningen og de ulike fagtemaene i kapittel 6.3 under. 
Generelle tema som skal utredes er omtalt i kapittel 6.1. Kapittel 6.4 gir en oppsummering og 
stikkordsmessig oversikt over hvordan ulike tema skal følges opp i planarbeidet.  
 
På deler av strekningen, for eksempel fra Roterud og til rett sør for Vingrom, vil reguleringen i 
hovedsak være i tråd med vedtatte kommunedelplaner for E6. For andre deler av vegtiltaket 
(ny E6) foreslås det å se på ulike løsninger i reguleringsplanprosessen. Hvor det ses på 
alternativer til løsningene som ligger i kommunedelplanen, er beskrevet nedenfor under 
omtale av problemstillinger i hver delstrekning i kapittel 6.2.  

 

6.1 Problemstillinger og utredninger generelt 
Kommunedelplanene har en rekke bestemmelser om forhold som skal følges opp og belyses 
ved regulering. Lista nedenfor viser hvilke tema og utredninger som er aktuelle for hele 
området. Det er vist til aktuell bestemmelse i henholdsvis kommunedelplan E6 Biri-Vingrom 
(KDP B-V) og Vingrom-Ensby (KDP V-E) i parentes. 

 
Miljøoppfølgingsplan og rigg- og marksikringsplan for å redusere miljøulemper i 
anleggsfasen skal utarbeides. Miljøtema skal systematisk gjennomgås og risikoreduserende 
tiltak beskrives. Miljøoppfølgingsplanen skal tilfredsstille kravene som NS 3466:2009 setter jf. 
også Statens vegvesen veileder for Ytre miljøplan fra 2018. Marksikringsplanen skal som 
minimum vise arealer med viktige hensyn og angi inngrepsgrense for anlegget. 
 
Anleggsgjennomføring skal utredes inkludert hvordan anlegget kan gjennomføres med 
minst mulig inngrep i vassdrag og innenfor perioden 15.06- 15.09 (KDP B-V) og særlig 
sårbare perioder i Lågendelta (KDP V-E 1.7.1). Areal til midlertidige rigg- og anleggsområder 
skal inngå i planen (KDP V-E 1.7.2). 
 
Massehåndtering. Det skal lages egen plan for håndtering av masser, med midlertidige og 
permanente masselager og frister for istandsetting. Planen skal også omhandle håndtering av 
forurensa masser og plan for separat håndtering av matjord og rotsonelag fra jordbruksareal 
som blir permanent eller midlertidig omdisponert  
(KDP V-E 1.7.3) 
 
Behov for sikringstiltak eller terrengforming på jordbruksareal i hellende terreng ned mot 
skjæringer skal utredes (KDP V-E 1.7.4) 
 
Støyberegninger og støydempende tiltak mot bebyggelse, Vingrom kirkegård, friområder 
og naturreservat skal utredes (KDP V-E 1.7.5 og KDP B-V) 
 
Løsninger for håndtering av overvann og overflatevann som ikke medfører skade på 
terreng og eller gir skadelige utslipp (KDP V-E 1.7.6 og KDP B-V) skal utredes. 
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Økologisk viktig kantvegetasjon skal kartlegges og det skal vurderes hvor den kan 
opprettholdes/må hugges. (KDP V-E 1.7.9) 
 
Hvordan ny strandsone kan uformes variert med små odder, viker ved utfylling i Mjøsa og 
hvordan det kan legges til rette for rask reetablering av vegetasjon (KDP B-V) skal utredes. 
 
Vassdrag. Detaljerte vannlinjeberegning og miljøfaglig utredning av alle 
vassdragskryssinger/-inngrep (inkl. allmenne interesser, håndtering av masser i masseførende 
vassdrag og konsekvenser ved inngrep i vassdrag (hydrologi, hydraulikk, flom, erosjon, strøm, 
masselagring)). Hvordan vassdrag i minst mulig grad må legges om skal utredes. 
Vassdragskryssinger skal dimensjoneres for 200-årsflom med klimapåslag. (KDP V-E 1.7.11 og 
KDP B-V)) 
 
Estetikk skal tillegges vekt jf. KDP V-E 1.5.2. Formingsveilederen for E6 Biri-Otta er ikke 
lenger aktuell. Det ligger nå an til at strekningen Øyer-Otta vil bli tillagt Nye Veiers portefølje, 
i tillegg til dagens strekning Kolomoen-Øyer. Det vil derfor ikke lenger være naturlig at 
Statens vegvesens formingsveileder legges til grunn, men heller Nye Veiers estetiske veileder. 
Gjennom prosjektet reguleringsplan E6 Storhove-Øyer har Nye Veier sammenlignet disse 
veilederne, og har konkludert med at de store grepene er like. For disse reguleringsplanene 
legges derfor Nye Veiers estetiske veileder til grunn for planleggingen. Eventuelle avvik fra 
Statens vegvesens formingsveileder vil bli redegjort for i planbeskrivelsen og godkjennes av 
kommunen gjennom vedtak av reguleringsplanen.  
 
Viltvurderinger og tiltak for å begrense viltulykker skal utredes (KDP V-E 1.7.7) 
 
Grunnforhold (geologi og geoteknikk) skal kartlegges. 
 
Eksisterende teknisk infrastruktur må kartlegges før utbygging. Dette gjelder både private 
og offentlige anlegg. Gårdsregistreringene vil hente inn opplysninger om private anlegg 
knyttet til gårdsbruk.  
 
Risiko og sårbarhet 
Plan- og bygningsloven har i § 4-3 et krav om analyse av risiko og sårbarhet. Målet med en 
analyse av risiko og sårbarhet er å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og 
viktig infrastruktur. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til det formålet som foreslås.   
Det skal lages en egen risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget og analysen skal baseres 
på metodikk beskrevet i Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging DSB Veileder 
(2017). Vurderinger i forhold til flom, skred og ras er sentrale i risiko- og sårbarhetsanalysen.  
 

 
 

Avbøtende tiltak  
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Bestemmelsene 1.7.1 (KDP E6 Vingrom-Ensby) sier at avbøtende tiltak i KU og Ros jf.  kap. 6. 
4 i planbeskrivelsen skal følges opp. Det heter videre at avbøtende tiltak også skal omfatte 
anleggsperioden.  I kapittel 6. 4 omtales en rekke forslag til avbøtende tiltak for tema 
landskapsbilde, nærmiljø- og friluftsliv, kulturmiljø, naturmiljø og naturressurser.  

Avbøtende tiltak er også omtalt risiko- og sårbarhetsanalyse. I planbeskrivelsen kap. 6.3.2 står 
det at Lågen og Mjøsa er sårbare områder som må tas hensyn til for å minimere risiko for 
uønskede hendelser og der avbøtende tiltak må vurderes. Her nevnes også avbøtende tiltak 
for å minimere risiko for uønskede hendelser knyttet til teknisk infrastruktur, trafikkavvikling i 
anleggsperioden og viltpåkjørsler. Deler av tiltaket vil foregå i klausulert sikringssone til 
drikkevannskilde som gir restriksjoner for anlegg og drift. 

Forslagene til avbøtende tiltak vil danne et viktig grunnlag og utgangspunkt for prosessen 
knyttet til utarbeiding av reguleringsplanen, herunder teknisk grunnlag, 
miljøoppfølgingsprogram og rigg- og marksikringsplan for anleggsfasen og 
kompensasjonsplan for inngrep i Lågendelta naturreservat.  

I den videre prosessen må man se nærmere på hvilke tiltak som er aktuelle og se spesifikt på 
lokalisering. En del av forslagene vil også kreve arbeid knyttet til utforming, dimensjonering, 
teknisk beskrivelse for bygging/gjennomføring/etablering og drift, overvåkning mv. 
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6.2 Problemstillinger og utredninger strekningsvis 
Planarbeidet skal håndtere mange og komplekse utfordringer. Under følger en oversikt over 
det som er viktige problemstillinger og tema for utredninger på de ulike strekningene langs 
E6.  
Punktene under hvert sted skal ikke leses som en fullstendig liste over hva som skal utredes, 
men er et forsøk på å synliggjøre noen hovedpunkt.  
Det er brukt overskrifter som samsvarer med fagtema i konsekvensutredning.  
Det skal lages konsekvensutredning etter kjent metodikk. Du kan lese mer om 
konsekvensutredningen og de ulike fagtemaene i kapittel 6.3 under.  
Generelle tema som skal utredes er omtalt i kapittel 6.1 over.  
 

6.2.1 Storhove og Hovemoen  
Se blått område i figur 16.  
Trafikk og transport jf.6.3.1  

 Kryssutforming og plassering 
av kryss i E6 ved Storhove. Det 
kan vurderes alternativ 
utforming og plassering i 
forhold til 
kommunedelplanen. 
Vurderingen skal inkludere   
tilkobling til eksisterende E6 
og lokalveger/atkomstveger. 

 Næringsinteresser. 
Tilpasning til eksisterende 
næringstomter og 
tilrettelegging for nye 
næringstomter skal vurderes, 
dessuten sikring av atkomst til 
næringsareal og jernbanens 
anlegg og tømmerterminalen.  

 Det må vurderes hvordan 
planforslaget samsvarer med 
kommunale og regionale 
planer for byutvikling, 
arealutvikling og næringsliv.  

 
 
 
 
 
 
 

Figur 16 Linje for ny E6. Blått viser områder for Storhove og 
Hovemoen. Gult viser område for kryssing av Lågen.
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Naturressurser jf. 6.3.2 

 Grunnvannsressurs ved Korgen, Balbergøya og Hovemoen (eksisterende og 
fremtidig reservevannkilde). Restriksjoner i sikringssonen rundt vannkilden gjelder og 
gir føringer for anlegg- og driftsfase, for eksempel krav til rene masser i sikringssoner 
til drikkevannskilden. Håndtering av overvann fra vei må utredes, inkludert påvirkning 
fra salting av vegen. Tiltak for å sikre grunnvannsressursene både i anleggs- og 
driftsfase skal utredes. Faglig dokumentasjon må avklare om det er nødvendig med 
tiltak etter drikkevannsforskriften og vannressurslovens bestemmelser (KDP V-E 
1.7.10).  

 Grusressurs ved Hovemoen. Det skal utredes hvilke konsekvenser traseen inkl. 
sideareal får, grusressursen må sikres og gjøres tilgjengelig for bruk (i anlegget). (KDP 
V-E 1.7.13). Eksisterende uttak har krav til maks uttaksdybde pga. nærliggende 
drikkevannskilde. 

 
Naturmangfold jf. 6.3.2 
Viltvurderinger og tiltak for å begrense viltulykker skal utredes (KDP V-E 1.7.7) jf. kjent 
vilttrekk over Hovemoen og Lågen. 

 
Kulturarv og kulturmiljø jf..6.3.2 
Konsekvenser for krigsminner i området. 

 
Friluftsliv jf. 6.3.2 
Vurdere påvirkning på friluftsområdet på Hovemoen og reetablering av stier som blir berørt. 

 
Risiko og sårbarhet jf. 6.1 

 Grunnforurensing. Behov for prøvetaking som grunnlag for å kunne utarbeide 
tiltaksplan før graving, skal vurderes. Det må tas spesielle hensyn til 
grunnvannsressursene i området ved opprydning i forurenset grunn. Tiltakshaver skal 
utarbeide tiltaksplan før graving kan ta til, kommunen er myndighet jf. 
forurensingsforskriften kapittel 2.  

 Risiko for forurensing av eksisterende vannkilde i anleggs- og driftsfase skal vurderes, og 
nødvendige tiltak innarbeides.  

 
Teknisk infrastruktur 
Viktige vann- og avløpsledninger og tekniske anlegg (pumpestasjoner) i området og ev. 
flytting av disse 
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6.2.2 Kryssing av Lågendelta  
 

 

 
Figur 17 Alternative traseer for tunnel under Vingnes og kryssing av Lågen. Rød linje: som i kommunedelplanen, 
gul linje: ny trase. Stiplet linje betyr tunnel. Illustrasjon: Nye Veier 

  
Plassering og type ny bru over Lågen:  

 I tillegg til E6-linja fra kommunedelplanen, vurderes en alternativ linje over Lågen og 
inn på Hovemoen. Denne linja har også en annen trase for tunnel under Vingnes. Se 
Figur 17. Den nye linja gjør det mulig med kortere og rett bru, og dermed er flere 
brutyper mulige. 

 I kommunedelplanen (KDP V-E 1.7.12 og 2.2) er det spesielt nevnt at det må sees på 
mulighet for bygging av brua i tre, estetikk, tilpasning av fundamentene, lengde 
bruspenn og brua sin totallengde. Dessuten støyskjerm på brua og lysforurensing fra 
brua. 

 Brutype og konstruksjon skal minimere fare for kollisjoner med fugl og 
barrierevirkning. Formspråk, materialbruk, lengde og terrengtilpasning skal forbedres 
med tanke på stedstilpasning, landskapsopplevelse og estetisk kvalitet. 

 Vannlinjeberegninger og vurderinger av bruas effekt på gyteområder for fisk, trekk- 
og beiteområder for fugl, flom og strømningsendringer skal legges til grunn for 
prosjektering. 

 Midlertidige fyllinger i vassdrag skal begrenses, pilarer og utfyllinger i Lågen skal 
unngås.  

 Anleggsperioden skal være så kort som mulig og i utgangspunktet mellom 15.juni og 
15. september. 

 Håndtering av forurenset vann fra drift av tunnel og bru må utredes.   
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Naturmangfold jf. 6.3.2 

 Det skal legges betydelig vekt på å redusere permanente og midlertidige økologiske 
skadevirkninger ved inngrep i naturreservatet (KDP V-E 1.5.4 og 1.7.10).  

 Det skal utarbeides en kompensasjonsplan for Lågendelta naturreservat. Her skal 
avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for den påvirkningen E6- 
utbyggingen medfører for verneverdiene naturreservatet beskrives. Tiltakshierarkiet 
legges til grunn. Aktuelle avbøtende, reduserende og kompenserende tiltak, samt 
miljøoppfølging og kriterier for valg av tiltak skal utredes. Det skal settes opp 
regnskap over hvilke verdier som blir påvirket, og det må også vurderes hvilke 
konsekvenser de avbøtende og kompenserende tiltakene i seg selv får for 
verneverdiene.  

 Kompensasjonsplanen skal utarbeides i samarbeid med Fylkesmannen i Innlandet 
som er forvaltningsmyndighet for naturreservatet  

 Vern av erstatningsareal er et aktuelt kompenserende tiltak som krever egen prosess 
etter naturmangfoldloven. Verneprosessen ledes av Fylkesmannen. Det skal også 
søkes om dispensasjon fra verneforskriften for midlertidige og permanente inngrep 
(KDP V-E 1.5.4 og 1.7.14) 
 

 Konsesjon etter energiloven for endring av kraftlinjer (KDP V-E 1.5.4 og 1.7.14). Det 
ble i meklingen forutsatt at høyspentkablene skal legges i bakken eller i brua jf. 
meklingsreferat vedlagt. Som grunnlag for søknad om konsesjon sees det på flere 
løsninger for omlegging av høyspentlinjene. For kommunedelplanlinja planlegges det 
å søke om konsesjon for å legge kabler ned i elvebunnen, og for alternativ linje (rett 
bru) søkes det om to varianter; a) samlet og parallelført luftstrekk med ny bru og b) å 
legge kablene i brua. Det skal må også søkes Vegdirektoratet om fravik for å legge 
høyspentkablene i brukonstruksjonen. 

Friluftsliv jf. 6.3.2 
 Sikre framkommelighet under E6/ved brua sitt landkar, vurdere hvordan brua påvirker 

friluftsområder på Hovemoen, vurdere tilrettelegging av fiskeplass ved landkaret og 
reetablering av stier som blir berørt. 
 

6.2.3 Øyresvika  
Trafikk og transport jf. 6.3.1 

Ulike kryssutforminger for kryss i E6 og kobling 
til lokalvegnett og gang- og sykkelveg. I samsvar 
med KDP V-E bestemmelse 2.2 skal ¾-kryss 
vurderes som en av kryssutformingene. 
 Kollektivtrafikk gjennom krysset og 

kollektivbetjening i lokalområdet. 
 
Støy og luftforurensing jf. 6.3.1 

 Støyforhold og luftkvalitet for nærliggende 
boliger. 

Landskapsbilde jf. 6.3.2 

Figur 18 Linje for ny E6. Grønt viser område rundt 
Øyresvika som skal vurderes i forhold til E6.
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 Utforming av tunnelmunning og midlertidige rigg- og anleggsområder knyttet til driving 
av tunnelen påvirker blant annet landskap og estetikk.  

 Alternativ trase for tunnelen  
 Alternativ plassering av fotopunkt (i stedet for nedenfor Vingrom kirke)  

 
Friluftsliv/by- og bygdeliv jf. 6.3.2 
Etablering av tursti i strandsonen, plassering av fotopunkt, virkninger for gående og syklende. 
Virkninger for lokalmiljøet. 
 
Naturmangfold jf. 6.3.2 
Kantvegetasjon i strandsonen. Ved utfylling i Mjøsa skal de utredes hvordan ny strandsone kan 
opparbeides for å skape naturlik variasjon 
 
Naturressurser jf. 6.3.2 
Arealbeslag dyrket mark, sikringstiltak og terrengforming på jordbruksareal i hellende terreng 
ned mot lokalveg og E6. 
 
Risiko og sårbarhet jf. 6.1 
Håndteringa av forurenset vann fra tunnel. Beredskap knyttet til tunnelen, bla. tilgang på 
slokkevann er viktige problemstillinger som må håndteres i planforslaget.  
 
Teknisk infrastruktur jf. 6.1 
Tekniske anlegg (bla. trykkøker) i området og ev. flytting av disse 
 
Tiltak på avlastet E6 nordover fra Øyresvika er del av reguleringsplanen for avlastet E6, se DEL 
2.  

 
 
 

6.2.4 Strekningen mellom Vingrom og Øyresvika 
Støy og luftforurensing jf. 6.3.1 
 Støyskjerm ved Vingrom kirke – plassering, 

høyde og utforming av støyskjerm mot 
kirkegården 

 Støyforhold nærliggende boliger 
 
Landskapsbilde jf. 6.3.2 
 Bru over E6 ved Vingrom kirke (atkomst til 

Mjøsa og mulig fotopunkt). Plassering og 
utforming som underordner seg kulturmiljøet. 
Plassering, konstruksjon og tilpasning av brua til 
terrenget skal utredes. Utredningen skal 
omfatte hvordan brua i størst mulig grad kan 
være en trekonstruksjon og hvordan hensynet 
til universell utforming skal ivaretas. 
Utredningen skal utarbeides i samråd med 
Biskopen i Hamar, lokalt menighetsråd og 
Lillehammer kommune.  
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 Vurderinger av utvidelse av E6 mot øst eller vest og konsekvenser for kulturlandskapet 
 
Naturressurser jf. 6.3.2 
 Arealbeslag dyrket mark, sikringstiltak og 

terrengforming på jordbruksareal i hellende 
terreng ned mot lokalveg og E6, håndtering av 
jord i midlertidig berørte areal inkludert jord med plantesykdommer og fremmede arter.  

 Kryssende vassdrag 
 

Naturmangfold jf. 6.3.2 
 Kantvegetasjon i strandsonen. Ved utfylling i Mjøsa skal de utredes hvordan ny 

strandsone kan opparbeides for å skape naturlik variasjon. 
 Vurderinger av utvidelse av E6 mot øst eller vest og konsekvenser for hhv lokalveg og 

utfyllingsbehov i Mjøsa 

Friluftsliv/by- og bygdeliv jf. 6.3.2 
 Tilgang til strandsonen/Mjøsa og tursti i strandsonen. 
 Ulike løsninger for etablering av tursti og løsning for gående- og syklende på strekningen 
 
Risiko og sårbarhet jf. 6.1 
Vurdering i forhold til kartlagte fareområder (flom, skred og ras) og kryssende vassdrag. 

 
 

6.2.5 Vingrom  
Trafikk og transport jf. 6.3.1 

Vurderinger av alternative kryssplasseringer og 
løsning for lokalveger (jf. Figur 21) og hvilke 
konsekvenser dette får for  

o Støy og luftkvalitet  
o Friluftsliv og by-/bydelsliv 
o Næringsliv 
o Landskap 
o Kollektivtrafikk og 

kollektivbetjening av Vingrom 
 

Friluftsliv/By- og bygdeliv jf. 6.3.2 
 Konsekvenser for og forslag til avbøtende 

tiltak ved inngrep i det statlig sikra 
friluftslivsområdet Vingrom (jf. 
bestemmelse KDP V-E 1.7.8). 

 Gang- og sykkelveg (Mjøstråkk) forbi 
Vingrom, trafikksikker skoleveg, tursti 
langs Mjøsa og tilgang til strandsonen.  

Naturressurser jf. 6.3.2 Figur 20 Linje for ny E6. Rosa viser område rundt 
Vingrom som vurderes i forhold til E6.

Figur 19 Linje for ny E6. Oransje viser område 
mellom Vingrom og Øyresvika som skal 
vurderes i forhold til E6.
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Arealbeslag dyrket mark, sikringstiltak og 
terrengforming på jordbruksareal i hellende 
terreng ned mot lokalveg og E6, håndtering av 
jord i anleggsperioden inkludert jord med 
plantesykdommer og fremmede arter må 
vurderes. 

 
Kulturarv og kulturmiljø jf..6.3.2 
Pilegrimsleden.  
 
Teknisk infrastruktur 
Viktige vann- og avløpsledninger og tekniske 
anlegg (pumpestasjoner) i området og evt. 
flytting av disse 
 
 

 
 
 

  

Figur 21 Alternative plasseringer av kryss ved 
Vingrom. Rød som i kommunedelplanen, gul: 
alternativ plassering. Illustrasjon: Nye Veier
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6.2.6 Strekningen fra Roterud (Gjøvik) til sør for Vingrom 

Naturressurser jf. 6.3.2 
 Arealbeslag dyrket mark, sikringstiltak 

og terrengforming på jordbruksareal i 
hellende terreng ned mot lokalveg og E6, 
tilgang til dyrket mark på begge sider av 
E6 (driftsunderganger), håndtering av 
jord i midlertidig berørte areal inkludert 
jord med plantesykdommer og 
fremmede arter.  

 Vurderinger av utvidelse av E6 mot øst 
eller vest og konsekvenser for 
arealbeslag dyrket mark og 
kulturlandskap 

 
Støy og luftforurensing jf. 0 

 Atkomst til og støyskjerming av campingplassene 
 Støyskjerming og luftkvalitet for nærliggende boliger 

 
Friluftsliv/By- og bygdeliv jf. 6.3.2 
Tilgang til strandsonen og friluftslivsområder i langs Mjøsa 
 
Naturmangfold jf. 6.3.2 
Kantvegetasjon i strandsonen. Ved utfylling i Mjøsa skal de utredes hvordan ny strandsone 
kan opparbeides for å skape naturlik variasjon. 
 
Trafikk og transport jf. 0 
Lokalvegen (fylkesvegen) gjennom Biristrand er utenfor aktuelt planområde, og ikke tenkt 
brukt som anleggsvei eller omkjøringsvei i anleggsperioden for bygging av ny E6. Det er ikke 
planer om å kreve inn bompenger på fylkesvegen gjennom Biristrand. Det vurderes hvilken 
trafikkøkning som kan forventes på fylkesvegen som følge av bompenger på ny firefelts E6 
og om det utløser behov for tiltak.  
 
Risiko og sårbarhet jf. 6.1 
Vurdering i forhold til kartlagte fareområder (flom, skred og ras) og kryssende vassdrag. 
 
  

Figur 22 Linje for ny E6. Grønt viser område mellom 
Roterud og Stranda som skal vurderes i forhold til E6.
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6.3 Konsekvensanalyse 
Planforslaget skal konsekvensutredes. Konsekvensutredning etter metodikk fra Statens 
vegvesen håndbok V712 konsekvensanalyser består av en samfunnsøkonomisk analyse som 
bygger på både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Analysen skal beskrive fordeler og 
ulemper for samfunnet. Med bakgrunn i analysen og vurdering av de ulike alternativenes 
måloppnåelse, skal man komme fram til en anbefalt løsning som er mest 
samfunnsøkonomisk lønnsom.   

Plan- og influensområde 

Planområdet for reguleringsplanene er i hovedsak det samme som for kommunedelplanene. 
Planområdet er utvidet noe utover kommunedelplanen ved alt. kryssplassering Vingrom, ny 
tunneltrase og kryss Storhove.   

Influensområdet for reguleringsplanen anes ikke å gå ut over det som ble brukt som 
influensområde for kommunedelplanene.  

Dette betyr at ny konsekvensutredning kan bygge på den kunnskapen som ble samlet inn til 
kommunedelplanen, med ev. suppleringer og oppdateringer. 

Referansealternativ og -år 

For å kunne vurdere den samfunnsøkonomiske lønnsomheten til et tiltak, må en ha et 
sammenligningsgrunnlag. Dette kalles referansealternativet eller 0-alternativet.  

Referansealternativet skal i henhold til håndbok V712 ta utgangspunkt i dagens situasjon og 
vedtatte og finansierte tiltak, framskrevet til et antatt åpningsår for ny veg. Løsningen som 
ligger i kommunedelplanene er vedtatt, men per i dag ikke finansiert. Dagens E6 er 
referansealternativet/0-alternativ. 

I konsekvensutredningen for kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby ble trafikkmengder 
framskrevet til antatt åpningsår 2030 som referanseår. Dette legges fortsatt til grunn for 
analysen.  

Konsekvenser for delområder og gjennomgående alternativ 

Konsekvensene av alternative løsninger skal belyses områdevis (for eksempel der det kan 
være to alternativer til plassering av kryss og to linjer for tunnel og ny bru over Lågen).   

I tillegg må konsekvenser av alternative linjer for hele strekningen, såkalte gjennomgående 
alternativ (med samme start og endepunkt) vises.  

Begge deler skal gjøres på en slik måte at det danner grunnlag for å sammenligne det nye 
alternativet med vedtatt tiltak i kommunedelplan, uten å måtte gå tilbake i tidligere 
utredninger. 
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6.3.1 Prissatte konsekvenser 
Konsekvensutredningen skal omfatte en beskrivelse av prissatte konsekvenser som beregnes 
i kroner. Prissatte konsekvenser i form av nytte og kostnad beregnes for  

 Trafikanter og transportbrukere 
 Operatører (for eksempel busselskap) 
 Budsjettkonsekvens for det offentlige 
 Trafikkulykker 
 Restverdi 
 Skattekostnad 
 Støy- og luftforurensing 
 Klimagassutslipp 

 

For detaljert bekrivelse av metodikken knyttet til vurdering av prissatte konsekvenser viser vi til 
Håndbok V712 Konsekvensanalyser fra Statens Vegvesen. Se under for kort omtale av innholdet 
i noen av temaene. 

Støy 
Det skal utarbeides detaljerte støyberegninger basert oppdaterte trafikkmengder og 
hastighet. Beregningene skal gjøres i tråd med Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016. Det skal utarbeides støysonekart med 
rød og gul sone til bruk for vurdering av utendørs støy, og det skal beregnes støynivå ved 
fasade for støyfølsomme bygg (boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og 
barnehager).  
Det skal vurderes støy til statlig sikra friluftsområder, opp mot grenseverdier i T-1442/2016. 
Ut fra beregninger vurderes behovet for avbøtende tiltak, og det gjøres egne beregninger 
som viser resultat av støyreduserende tiltak. Der det er behov for støyskjermingstiltak langs 
vegen gjennom terreng som har høy verdi (for eksempel dyrket mark), skal skjerming som gir 
redusert arealbeslag utredes. Eksempelvis krever støyskjerm mindre areal enn støyvoll.  
Vurderinger knyttet til støyulemper i anleggsfasen vil inngå i fagrapporten for støy.  
 
Luftforurensing 
Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en analyse av luftkvalitet i tråd med 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520. En overordnet 
vurdering knyttet til luftforurensing i anleggsfasen vil inngå i analysen. 
 
Trafikk 
Trafikktall danner grunnlag for vurdering av blant annet støy og luftforurensing, og er 
førende for valg av vegstandard og løsninger i prosjektet. Som en del av planarbeidet må det 
beregnes trafikktall for 0-alternativ og planalternativet i framtidig situasjon. 
 
Ved vurdering av ulike løsninger i prosjektet vil det være viktig å se dette i forhold trafikk. 
Dersom det blir aktuelt å vurdere endringer knyttet til kryss, må det gjøres trafikkvurderinger 
for dette. 
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Virkninger og konsekvenser av tiltaket skal beskrives i planforslaget. Dette vil kunne omfatte 
endringer i trafikk på lokalvegnett som følge av ny E6, endringer i adkomstveger, virkninger 
ved plassering av bom og omkjøring ved stengt tunnel. 
 

Klimagassutslipp og klimaendringer  

Nye Veier har høye ambisjoner når det gjelder å redusere klimabelastning både for 
anleggsfasen og driftsfasen. Massetransport, hvordan materialer produseres og hvor mye 
ressurser som brukes er viktige faktorer som påvirker utslippet av klimagasser ved 
vegutbygging.  Det skal utarbeides klimaregnskap for E6-utbyggingen.  

Klimaendringer gir blant annet forventet økt hyppighet av kraftige regnskyll i Oppland. Dette 
skal tas hensyn til ved prosjektering av løsninger for håndtering av overvann mv. jf. 
anbefalinger i klimaprofil for Oppland om klimapåslag.  Vurderinger av risiko for 
skredhendelser og nødvendige risikoreduserende tiltak skal utredes som del av risiko- og 
sårbarhetsanalysen for planforslaget. Klimapåvirkning omfatter dette, og mye mer. Klima vil 
derfor bli omtalt i et eget kapittel i planbeskrivelsen, med oppsummering fra relevante 
delutredninger.  

 

6.3.2 Ikke-prissatte konsekvenser 
For tema det ikke kan settes et direkte kronebeløp på, vurderes fordeler og ulemper etter en 
kvalitativ metode. Ikke- prissatte konsekvenser beskrives for fem tema: 

 Landskapsbilde 
 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
 Naturmangfold 
 Kulturarv 
 Naturressurser 

 
For disse fem temaene beskrives områdets verdi. Videre gjøres en vurdering av omfang av 
endringer som tiltaket vil medføre. Konsekvensen kommer da ut som en funksjon av 
områdets verdi, koblet med tiltakets påvirkning av disse verdiene. Det betyr eksempelvis at 
det blir større (negative) konsekvenser ved store inngrep i verdifulle områder.  

For hvert av temaene skal det gjøres en vurdering av hvordan de påvirkes av tiltakene i 
planen, både under anleggsperioden og etter at tiltakene er ferdige. Vurdering av eventuelle 
avbøtende eller skadereduserende tiltak hører med. Det tas utgangpunkt i tilgjengelig 
kunnskap om verdier, omfang og avbøtende tiltak fra konsekvensutredning utført i 
forbindelse med kommunedelplanarbeidet. Grunnlaget suppleres med ved behov, for 
eksempel der det foreslås tiltak i nye arealer.   

For detaljert bekrivelse av metodikken knyttet til vurdering av ikke-prissatte konsekvenser viser 
vi til Håndbok V712 Konsekvensanalyser fra Statens Vegvesen. Se under for kort omtale av hva 
de fem tema omfatter.  

Landskapsbilde 
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Temaet landskapsbilde dreier seg om de romlige og visuelle egenskapene til landskapet og 
hvordan landskapet oppleves som fysisk form, fra bylandskap til uberørt naturlandskap. I 
konsekvensutredningen er målet å frembringe kunnskap om de verdifulle områdene for 
temaet, og få frem hvordan disse endres som følge av tiltaket. 
 
Foruten grunnlaget fra kommunedelplanene, vil det bli benyttet relevant informasjon fra 
datakilder som kart, ortofoto og overordna planer og føringer. Grunnlaget suppleres med nye 
registeringer ved behov. 
 
I dette planarbeidet vil tiltak som kan gi virkninger for landskapsbilde blant annet være 
etablering av ny bru, nye kryss, tunnelpåhugg, eventuelle massedeponi, skjæringer og 
fyllinger, samt riggområder og anleggsveger i anleggsperioden. 
 
Naturmangfold 
Naturmangfold omfatter vurderinger av virkninger for naturtypelokaliteter, arter av nasjonal 
forvaltningsinteresse, truede arter, fremmede arter og landskapsøkologiske sammenhenger. 
Dessuten hensyn til vilt, nærhet til vassdrag og naturreservat, vannmiljø og fare for 
forurensning som kan påvirke naturverdiene.  
 
Utredningen skal bygge på grunnlaget fra kommunedelplanene. Offentlige databaser og 
publikasjoner vil bli sjekket for oppdatert informasjon. Lillehammer kommune har nylig 
revidert viltkartet sitt. Grunnlaget suppleres med nye registeringer ved behov. 
 
Konsekvensutredningen vil gi en vurdering av hvordan naturmangfoldet vil bli påvirket av 
tiltakene i planen, både under anleggsperioden og etter at tiltaket er ferdigstilt. 
 
Det skal i samsvar med planbestemmelsene utarbeides en kompensasjonsplan for Lågendelta 
naturreservat. Her skal avbøtende, restaurerende og kompenserende tiltak for den 
påvirkningen E6- utbyggingen medfører for verneverdiene naturreservatet beskrives. Vern av 
erstatningsareal er et aktuelt kompenserende tiltak som krever egen prosess etter 
naturmangfoldloven i regi av Fylkesmannen. 
 
Det tas utgangspunkt i grunnlaget fra kommunedelplanen (planbeskrivelse, temautredning 
naturmangfold mv). Prinsippene i Naturmangfoldlovens §8-12 legges til grunn for utredning 
av konsekvenser for naturmangfold. En vurdering av planforslaget iht. Naturmangfoldlovens 
kap. II vil framgå av planbeskrivelsen. 
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Naturressurser 
Naturressurser omfatter i denne planen jordbruk, utmark, vann- og mineralressurser.  
 
Foruten grunnlaget fra kommunedelplanene, vil det bli tatt utgangspunkt i relevant og 
tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto og planer for å finne oppdatert 
informasjon. Jordkvalitet i området er kartlagt. 
 
Grunnlaget suppleres med nye registeringer for å hente inn detaljert kunnskap om forhold 
som kan påvirke gjennomføring og løsninger. Det skal gjennomføres gårdsregistreringer ved 
at det etableres kontakt med alle større grunneiere langs strekningen. Gårdsregistreringene 
skal etter planen starte opp i 2019.  
Blant annet er driftsveger og jordbruket vanningsanlegg viktig å få registrert, og vil danne 
grunnlag for å ta hensyn til disse i anleggsperiode og ny, permanent situasjon.  
 
Planbeskrivelsen skal inneholde en oversikt over landbrukskryssinger av E6.  
 
Konsekvensutredningen skal vurdere hvordan tiltakene i reguleringsplanen vil påvirke 
naturressurser i planområdet, både i anleggsperioden og etter at tiltaket er opparbeidet.  
 
Løsninger som minimerer beslag av dyrket mark skal vurderes. Det settes opp en oversikt 
over permanent og midlertidig beslag av dyrka og dyrkbar mark, og arealbeslaget 
(midlertidig og permanent) illustreres ved inntegning på ortofoto. 
 
Avbøtende tiltak som terrengforming og sikring av skråninger ned mot E6 og lokalveg skal 
vurderes. 
 
Det skal i samsvar med kommunedelplanbestemmelsene, lages en egen plan for 
massehåndtering med midlertidige og permanente masselager og frister for istandsetting, 
samt egen plan for forurensa masser og for separat håndtering av matjord og rotsonelag. 
Føringer for hvordan matjord skal behandles under og etter anleggsperioden og tiltak for å 
hindre spredning av plantesykdommer skal være del av planen. 
 
Evt. endringer knyttet til drenering av dyrka mark som følge av tiltaket og tilkomst til 
eiendommer vil omtales. Eventuell tilbakeføring av areal til landbruk må også ivaretas i 
reguleringsplan med tilhørende bestemmelser.  
 
Det skal gjøres egne utredninger av konsekvenser for grunnvannsressursen og grusressursen 
på Hovemoen. Det skal iverksettes tiltak som sikrer at tiltaket ikke medfører forurensing av 
drikkevannskilden.  Det skal legges vekt på gjenbruk av masser.  
 
  



Nye Veier AS
Side 46

Friluftsliv / by- og bygdeliv 
Temaet omfatter de områdene som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive 
friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, 
noe som også inkluderer friluftsliv i byer og tettsteder. 
 
Friluftsliv og by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med 
sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Temaet tar for seg både nærområder, byer, 
tettsteder og større friluftsområder. Hvordan folk bruker og opplever det naturlige og 
menneskepåvirkede landskapet er sentralt for temaet.  
 
Tiltakets innvirkning på friluftsliv og by- og bygdeliv vil bli konsekvensutredet i planarbeidet. 
Foruten grunnlaget fra kommunedelplanene vil tilgjengelig informasjon fra datakilder som 
kart, ortofoto og overordna planer og føringer sjekkes for oppdatert informasjon. Grunnlaget 
suppleres ved behov.  
 
I konsekvensutredningen skal det vurderes hvordan tiltaket påvirker de fysiske forholdene og 
mulighetene for opphold, lek, rekreasjon og fysisk aktivitet, både i anleggsperioden og etter 
at tiltakene i planen er opparbeidet. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 
 
Der som tiltaket medfører inngrep i det statlig sikra friluftslivsområdet ved Vingrom, må det 
det lages en plan for kompenserende tiltak og vurderes erstatningsarealer.  
 
I planarbeidet må det ses på hvordan man kan legge føringer for å sikre god tilgjengelighet 
både i anleggsperioden og etter at tiltakene er bygget. Det blir viktig å sikre tilgang til 
friluftsområder, ferdselslinjer på tvers av anlegget og sikre løsninger for myke trafikanter. 
 
Kulturarv 
Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, herunder lokaliteter det knytter seg 
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer er områder hvor kulturminner inngår 
som del av en større helhet eller sammenheng. 
 
Foruten grunnlag for kommunedelplanene, sjekkes data om registrerte automatisk fredete 
kulturminner, vedtaksfredete kulturminner, nyere tids kulturminner og kulturmiljøer for 
oppdatert informasjon.   
 
Det vil bli bestilt og utført registrering av kulturminner for områder som tidligere ikke er 
registrert. Rapport fra dette arbeidet må foreligge før reguleringsplanene kan vedtas.  
 
Konsekvensutredningen vil vurdere hvordan tiltakene i reguleringsplanen vil påvirke 
kulturminner og kulturmiljø i planområdet, både i anleggsperioden og etter at tiltaket er 
opparbeidet. Eventuelle avbøtende tiltak skal vurderes. 
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Lokale og regionale virkninger (byutvikling) 
I planforslaget vil det inngå en vurdering av virkninger for lokal og regional utvikling. Denne 
skal bygge på utredninger gjort i arbeidet med kommunedelplanene, men oppdateres i 
forhold til hvordan temaet er beskrevet analysert i Håndbok V712 Konsekvensanalyser. 
 
Planforslaget må ses i forhold til kommunale planer for blant annet arealutvikling og 
næringsliv, og hvordan tiltaket samsvarer med mål i kommunale og regionale planer. 
Konsekvenser for næringsliv, bosetting, service- og senterstruktur skal belyses. 
 
Det må også tas hensyn til kommuneplanenes arealdel som er under revisjon i Lillehammer 
og Gjøvik. 
 
Barn og unge 
Barn og unge skal ivaretas særskilt i planprosesser, og temaet vil være aktuelt i flere av 
delutredningene. I planforslaget vil det framkomme hvilke områder som brukes av barn og 
unge, og barn og unges interesser vil ha et spesielt fokus i temaet friluftsliv, by- og bygdeliv 
som vil bli utredet i planarbeidet. Temaet barn og unges interesse vil bli omtalt i et eget 
kapittel i planbeskrivelsen, med oppsummering fra relevante delutredninger. 
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6.4 Oppsummering utredningstemaer 
TEMA / STIKKORD UTREDNING 
Anleggsarbeid Vurderinger i forhold til bestemmelser i KDP (begrensinger i sårbare 

områder og perioder). Midlertidige areal til rigg- og anlegg skal inngå 
i planen og omtales i planbeskrivelsen.  

Barn og unge Barn og unges interesser skal ivaretas i flere delutredninger, og vil ha 
spesielt fokus i forhold til KU under temaene Friluftsliv, by- og 
bygdeliv og som eget tema i planbeskrivelsen. 

Bruk av dagens E6/avlastet 
veg 

Støy og trafikkanalyse, egen planbeskrivelse. Vurdering av tiltak og 
gjennomføring.  

Brønner og 
jordvarmeanlegg 

KU under tema Naturressurser, kartlegging blant annet gjennom 
gårdsregistreringer 

Buss og kollektivtrafikk KU under tema Operatører. Kartlegge rutetilbud, dagens og framtidig. 
Vurdere framkommelighet og løsninger 

Byutvikling KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 
KDP. 

Campingplasser KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 
KDP 

Drikkevann og 
drikkevannsressurs 

KU under tema Naturressurser. Oppdatere kunnskap fra KDP 

Dyre- og fugleliv KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP 
Estetikk KU under tema Landskapsbilde. Oppdatere kunnskap fra KDP, gjøre 

nye vurderinger i forhold til aktuelle løsninger. 
Folkehelse KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 

KDP 
Fotopunkt mot Lillehammer KU under tema Landskapsbilde. Oppdatere kunnskap fra KPD, 

vurdere i forhold til aktuelle løsninger 
Fremmede arter KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP, 

vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Friluftsliv og friområder KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Grunnforhold og 
byggegrunn 

Vurdering i forhold til kartlagte fareområder og resultater fra nye 
grunnundersøkelser. Ny risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Grustak/grusressurser KU i forhold til tema Naturressurser 
Jordvern KU under tema naturressurser. Oppdatere kunnskap fra KDP. 

Gårdsregistreringer, rapport om håndtering av matjord, 
arealregnskap for dyrka og dyrkbar mark. 

Kulturlandskap KU under tema Landskapsbilde. Oppdatere kunnskap fra KDP. 
Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Kulturminner KU under tema Kulturarv. Oppdatere kunnskap fra KDP. 
Registreringer av kulturminner. Vurdere i forhold til aktuelle 
løsninger.  

Klimagasser KU under tema Klimagasser. Eget klimagassregnskap. 
Landskap KU under tema Landskapsbilde. Oppdatere kunnskap fra KDP. 

Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Lokalveg KU under tema Trafikk. Oppdatere kunnskap fra KDP. Vurdere i 

forhold til aktuelle løsninger. 
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Lågendelta naturreservat KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP. 
Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. Lage plan for kompensasjon. 
Vern av erstatningsareal. 

Massehåndtering KU under tema Naturressurser. Egen plan for massehåndtering  
Mjøsbyen KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. 
Mjøstråkk KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Næringsarealer KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Næringsutvikling KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Nærmiljø KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Overvann Vurderinger i forhold til bestemmelser i KDP, kommuneplan og 

retningslinjer fra NVE. Hensynta klimaprofil for Oppland.  
Pilegrimsleden KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
Regional utvikling KU under tema Lokal og regional utvikling. Oppdatere kunnskap fra 

KDP. 
Strandsonen, tilgang til 
Mjøsa og tursti 

KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 
KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Støy KU under tema Støy. Oppdatere kunnskap fra KDP. Vurdere i forhold 
til aktuelle løsninger. Egen fagrapport støy. 

Sykkelruter KU under tema Friluftsliv, by- og bygdeliv. Oppdatere kunnskap fra 
KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Teknisk infrastruktur Kartlegge eksisterende teknisk infrastruktur, vurdere konsekvenser, 
anbefale tiltak for å sikre. Søke om konsesjon etter Energiloven for 
endring av høyspentlinjer 

Trafikantnytte KU under tema Trafikanter og transportbrukere 
Trafikk KU under tema trafikk – oppdatere kunnskap fra KDP 

Utrede virkninger ved ulike løsningsvalg, som f.eks. plassering og 
utforming av kryss 

Trafikksikkerhet KU tema under prissatte konsekvenser og By/bygdeliv. Vurderinger 
også gjennom risiko- og sårbarhetsanalyse og plan for 
anleggsgjennomføring. Vurdere løsninger og anbefale tiltak. 

Truede arter KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP. 
Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Tunnelmunninger Tema under tema Landskapsbilde. Oppdatere kunnskap fra KDP. 
Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Vannmiljø KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP.  
Vannlinjeberegninger. Miljøfaglig utredning av vassdragskryssinger. 
Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Vilttrekk KU under tema Naturmangfold. Oppdatere kunnskap fra KDP. Nytt 
viltkart Lillehammer.  Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

Vingrom kirke KU under tema Landskapsbilde og Kulturarv. Oppdatere kunnskap fra 
KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 
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Økonomi og budsjetter KU under tema Budsjettkonsekvens for det offentlige. Oppdatere 
kunnskap fra KDP. Vurdere i forhold til aktuelle løsninger. 

 

DEL 2: AVLASTET E6  

 

7. Avlastet E6 ved Lillehammer 
 

7.1 Hva planen omfatter 
Reguleringsplanen for avlastet E6 vil følge opp føringene fra kommunedelplanen. 
Kommunedelplanen stiller krav til hva som skal belyses og avklares i reguleringsplan. 
Tiltakene som er listet opp vil bli jobbet videre med for å finne gode løsninger, og de blir 
beskrevet og vurdert i planbeskrivelsen. Selve reguleringsplanprosessen skal også avklare 
nærmere hva som skal gjennomføres. 

Sammenkobling mellom ny og gammel E6 i Øyresvika og kryssløsning på E6 på Storhove 
inngår i reguleringsplan for ny E6. Det skal være koordinering mellom de to planoppgavene, 
slik at løsninger sees i helhet.  

Kommunedelplan for E6 Vingrom–Ensby har i punkt 1.7 ei konkret liste over forhold som skal 
utredes/belyses og avklares i reguleringsplanen. Men også andre bestemmelser gir føringer 
for planarbeidet, jf. liste under. Noen av tiltakene som skal vurderes knyttet til avlastet E6 er 
omtalt i bestemmelsene, men ikke vist i plankartet til kommunedelplanen. Se vedlegg for 
fullstendig versjon av bestemmelsene. 

Prosessen for å avklare tiltak og løsninger for avlastet E6 vil omfatte utredninger av: 

 Tursti på strekningen Øyresvika-Vingnesvika, samt fortau langs Vingromsvegen fra 
Øyresvika til Vingnes (jf. plankartet og KDP-bestemmelse 1.3.1). 

 Støyskjerming av eksisterende bebyggelse mellom Øyresvika og Lillehammer bru 
(KDP- bestemmelse 1.6.1) 

 Støyskjerming mot friluftsområdene ved Vingnesvika og på strekningen Mesnaelva til 
Korgvegen (KDP-bestemmelse 1.6.2) 

 Miljøtiltak på dagens E6 for nærområdet forbi Vingnes, herunder hvordan dagens E6 
ved Vingnes kan kobles sammen med lokalvegnettet for å sikre et helhetlig og 
funksjonelt vegsystem (KDP- bestemmelse 1.7.18, 1.3.5, 1.6.4 og meklingsprotokoll). 
Fartsgrensen på Vingnes skal også vurderes. 

 Flomsikker kryssombygging ved Strandtorget, samt fjerning og tilbakeføring av 
restarealer av nåværende E6 (KDP-bestemmelse 1.7.19, 1.3.5). 
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 Ny rundkjøring eller annen kryssløsning på Hovemoen (KDP-bestemmelse 1.7.17, 
1.3.5). 

 Forbedring av kryssinger av dagens E6 for myke trafikanter på strekningen mellom 
Mesnaelva og Hovemoen (KDP-bestemmelse 1.7.16). 

 Gang- og sykkelforbindelse mellom Vingnesbruas østside og Strandpromenaden, 
samt manglende lenke på strekningen Mesna-Storhove. (KDP-bestemmelse 1.3.5). 

 Gang- og sykkelforbindelse over Lillehammer bru (plankartet). 
 

Vurdering av ny atkomst til Lillehammer under bakken er ikke omfattet av denne 
reguleringsplanprosessen, men i egen prosess som ledes av Statens vegvesen. Nye Veier vil 
sørge for koordinering mot denne prosessen.  

 

7.2 Plandokumenter avlastet E6 ved Lillehammer 
Følgende dokument skal utarbeides og utgjør reguleringsplan for tiltak på avlastet E6: 

 Plankart  
 Bestemmelser  
 Planbeskrivelse med trafikkanalyse  
 ROS-analyse  

 

8. Planprosess og medvirkning avlastet E6 
  

8.1 Planprosess 
For planer som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det vurderes 
konsekvenser for miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredning (KUF) gir rammer for 
hvilke tiltak som skal konsekvensutredes og hvordan. Der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere overordnet plan, og reguleringsplanen er i samsvar med 
denne er det unntak fra kravet om utarbeiding av planprogram og konsekvensutredning. I 
dette tilfellet er E6-utbyggingen tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå og 
tiltakene på avlastet E6 ved Lillehammer er ikke så store at de omfattes av kravet til 
utarbeiding av egen konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (KUF). 
Det skal ikke bygges motorvei og det er ikke investeringskostnader over 750 millioner kroner 
jf. KUF §6 b) og Vedlegg I punkt 6 b, c) og e). Omtale av tiltakene på avlastet vegnett er 
likevel beskrevet i dette planprogrammet. Dette gjør at planarbeidene starter opp samtidig 
og legger til rette for en videre parallell prosess. Planprogrammet vil også bidra til å avklare 
og fastsette overordnede rammer for arbeidet jf. KUF §32, slik at videre 
reguleringsprosess av disse tiltakene blir forutsigbar og kan fullføres innenfor ønsket 
framdrift. Prosessen med planprogrammet vil også bidra til å informere om kommende 
planprosess på et tidlig tidspunkt. 
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Selv om det ikke utarbeides egen konsekvensutredning for tiltakene på avlastet E6, vil 
virkninger av tiltakene beskrevet i kapittel 7.1 bli beskrevet i planbeskrivelsen til denne 
reguleringsplanen. 

Forprosjekt 

Konkretisering av tiltakene vil skje gjennom prosessen med utarbeiding av egen 
reguleringsplan. Det vil bli utarbeidet et forprosjekt for å avklare mer detaljert innhold i 
tiltakene før selve planforslaget utarbeides. Forprosjektet vil inneholde en vurdering av 
tekniske, økonomiske og planjuridiske forhold samt en vurdering av konsekvenser, med 
anbefaling for videre arbeid.   
 
Viktige tema i forprosjektet kan være (lista er ikke uttømmende): 

 hvilken standard og utforming avlastet E6 kan få (bl.a. bredde, fartsgrense) 
 standard og prinsippløsninger for g/s-tiltak 
 foreløpige støyberegninger og alternative prinsipper for støyskjerming mot 

bebyggelse og friluftsområder 
 prinsippløsninger og tekniske/økonomiske problemstillinger for g/s-veg på 

Lillehammer bru 
 prinsippskisser for kryssombygging og kryss 
 drøfting av hva som inngår i «miljøtiltak Vingnes» 

 
Dette forprosjektet kan gis en særskilt behandling, f.eks. en politisk behandling i Lillehammer 
kommune, samt gjennomgang med andre sentrale parter. 

Prosess med nedklassifisering av dagens E6 skal følge reguleringsplanprosessen. 
Nedklassifisering innebærer en egen prosess i regi av Statens vegvesen parallelt med 
behandling av reguleringsplanen. 

 

Alternativsvurdering 

Gjennom arbeidet med forprosjekt og reguleringsplanen vil Nye Veier se på om det kan være 
andre og mer effektive løsninger enn de som inngår i kommunedelplanen. Dersom ikke 
alternative løsninger er avklart gjennom forprosjekt, kan det bli aktuelt at valg av løsning 
gjøres som del av vedtak av reguleringsplanen.  

Tiltakets funksjon og intensjonen bak kommuneplanens kart og bestemmelser legges til 
grunn, samt helheten i tiltakene. 

I vurderinger av nytte for samfunnet blir det vurdert både ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser.  

 

 

 

Høring og fastsetting av planprogram 
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Regionale myndigheter har ikke rett til å fremme innsigelse til et forslag til planprogram, men 
skal si i fra dersom forslaget kan være i strid med vesentlige regionale eller nasjonale 
interesser. Det er ikke klageadgang på kommunens vedtak av planprogram, slik som ved 
vedtak av en reguleringsplan. Høringen av planprogrammet vil gi innspill til hva som skal 
utredes og hvordan. Det vil også gi en pekepinn på om noen av de planens tiltak bør 
vurderes tatt ut eller gis særskilt oppmerksomhet i den videre prosessen.  

Etter høring og bearbeiding av planprogrammet, vil fastsatt (vedtatt) planprogram legge 
rammene for detaljreguleringen av avlastet E6. 

 

Utarbeiding av reguleringsplanforslag  

Planbestemmelser, plankart og planbeskrivelse vil bli utarbeidet, før et samlet planforslag 
legges ut til høring.  Det vil bli gjennomført medvirkning før og i forbindelse med at 
planforslaget er ute på høring. Se nærmere omtale i kapittel 8.2 .  

Dersom det blir lagt fram flere alternativer ved høring av reguleringsplanen, vil valget av 
alternativ gjøres gjennom vedtak av reguleringsplanen.  

Ved politisk vedtak av planen gjøres plankart og bestemmelser juridisk bindende.  

Planen skal vedtas senest samtidig med vedtak av reguleringsplan for E6.  

 

8.2 Framdrift utarbeiding av planprogram og reguleringsplan 
 

Det er fremmet felles planinitiativ og planprogram, men det vil bli utarbeidet en 
reguleringsplan for E6 og en for avlastet E6 i Lillehammer. Prosessene vil gå parallelt. 

 

Tabell 3 Planprosess, medvirkning og tentativ framdrift avlastet E6 
Planprosess Medvirkning  Tidspunkt 
Planinitiativ  Mars 2019 
  Info til ekstern 

samarbeidsgruppe 
11.04.2019 

Oppstartsmøte med 
kommunen 

 Mai 2019 

Utarbeide planprogram    april/mai 2019 

  Regionalt planforum 21. mai 2019 
Varsel om planoppstart og 
høring av planprogram 

Medvirkningsportal  Lillehammer juni 2019 

  Informasjonsmøte og åpent 
plankontor 

August 2019 
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Fastsetting av planprogram 
(politisk vedtak) 

  Lillehammer høst 2019 

Utarbeide forprosjekt  Høst 2019 
Utarbeide planforslag    2020 
  Arbeidsgruppe   

  Planforum Innlandet   
Høring av planforslag (1. 
gangs politiske behandling) 

Informasjon til politiske 
utvalg 

Lillehammer primo 2021 

  Åpent møte og plankontor   

Planforslag vedtas   Lillehammer medio 2021 

 

8.3 Rollefordeling og ansvar 
Kommunene er planmyndighet og står for saksbehandling og politisk behandling av forslag 
til planprogram – og senere forslag til reguleringsplaner. Nye Veier AS er forslagsstiller.  

Nye Veier har utarbeidet dette forslaget til planprogram med bakgrunn i planinitiativ sendt til 
kommune i mars 2019 og tilbakemeldinger fra kommunene.  Nye Veier har også informert 
om planinitiativet i møte i ekstern samarbeidsgruppe 11. april 2019.   

Lillehammer kommune behandler forslaget til planprogram og legger det ut på høring. 
Gjøvik kommune har bedt om at Nye Veier ved plankonsulent legger planprogrammet ut på 
høring.  

Nye Veier vil bistå med revisjon av planprogrammet etter høring, før det legges fram til 
politisk behandling (vedtak) høsten 2019.  

Nye Veier ønsker å gjennomføre et forprosjekt om tiltak på avlastet E6 høsten 2019. 
Forprosjektet vil danne grunnlag for reguleringsplan. Denne reguleringsplanen vil bli 
utarbeidet av Nye Veier.  

 

8.4 Medvirkning og informasjon  
I henhold til plan- og bygningsloven skal alle som fremmer et 
planforslag legge til rette for medvirkning. Det skal også legges 
til rette for aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 
tilrettelegging, herunder barn og unge. 

Ved varsel om oppstart skal det sendes ut brev til grunneiere, 
naboer, interessenter og berørte parter. Disse vil også bli 
informert ved varsel om offentlig ettersyn og vedtak av planen.  

Avlastet E6

• Nye Veier
• Plankonsulent
• Kommunen
• Fylkeskommunen
• Statens vegvesen

Figur 23 Arbeidsgruppe 
avlastet E6
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Nye Veier vil etablere en medvirkningsportal på internett, som vil bli tilgjengelig for alle. 
Denne skal kunne brukes for å legge inn innspill underveis i planprosessen. 

I tillegg til medvirkningsportalen skal det holdes folkemøter og «åpen kontordag» ved 
offentlig ettersyn av planene. Det er også aktuelt med egne informasjonsmøter der aktuelle 
politiske utvalg, formannskap eller kommunestyret i de ulike kommunene blir invitert.  

Regionalt planforum skal brukes for å legge fram planarbeidet for de regionale og statlige 
fagmyndighetene. Det er også etablert ei samarbeidsgruppe som involverer de viktigste 
regionale etatene i begge fylker og alle tre involverte kommuner.  

Det foreslås å opprette ei egen arbeidsgruppe for tiltak på avlastet E6 der kommunen og 
vegeierne Statens vegvesen og Oppland fylkeskommune er viktige deltagere. Fylkesmannen i 
Innlandet inviteres også til å delta. Denne gruppa møtes jevnlig. Hyppigheten avstemmes 
etter behov underveis. Arbeidet i gruppa koordineres med arbeidet i arbeidsgruppa for 
regulering E6.  

 

8.5  Utbygging og grunnerverv 

Nye Veier ønsker vedtak av reguleringsplanene i 2021. Grunnerverv gjennomføres i hovedsak 
etter vedtak av reguleringsplan. Det er mål om at E6-utbyggingen på strekningen skal være 
ferdig i 2025. Flere av tiltakene knyttet til avlastet E6 kan i praksis ikke gjennomføres før E6-
trafikken er flyttet over til motorveg. Tiltakene har følgende frister for gjennomføring 
(rekkefølgekrav i kommunedelplanen):  

 Tursti i strandsona skal ferdigstilles senest samtidig med åpning av ny E6, jf. KDP-
bestemmelse 1.3.1.   

 Alle gang- og sykkelveger skal være ferdigstilt innen to år etter at ny E6 er tatt i bruk, 
jf. KDP-bestemmelse 1.3.2. 

 Støyreduserende tiltak langs eksisterende E6 skal være ferdigstilt senest to år etter at 
ny E6 er tatt i bruk jf. KPD-bestemmelse 1.3.4.  

 Ombygging av krysset ved Strandtorget, etablering av nytt kryss/rundkjøring til 
Hovemoen og trafikksikker forbindelse mellom Vingnesbruas østside og 
Strandpromenaden skal være gjennomført innen to år etter åpning av ny E6 jf. KDP-
bestemmelse 1.3.5 

 
 

9. Dagens situasjon og planområde avlastet E6 

 

9.1 Standard dagens veg og gang- og sykkelveger 
Dagens E6 mellom Vingnes og Storhove er i dag en tofelts veg primært designet for å 
betjene trafikk på E6. Strekningen har i alt 4 kryss, Vingnes, Strandtorget, Sannom og 
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Storhove. Krysstettheten medfører også at en god del lokaltrafikk benytter E6. Vegen er 
avkjørselsfri. 
 
Blant annet kryssavstand i kombinasjon med relativt høy trafikkmengde har medført at 
hastigheten på strekningen fra sør for krysset på Vingrom til nord for krysset i Sannom er satt 
til 70 km/t. 

Mellom krysset på Strandtorget til Sannom er det mulighet for gående å ta seg fram på en 
gruset sti langs Lågen. På strekningen fra Sannom fram til overgangsbrua ved trafostasjonen i 
Hovemoen, er det anlagt gang- og sykkelveg/fortau langs lokalvegen, Hovemovegen. På 
resten av strekningen er det ingen tilbud parallelt og i direkte nærhet til dagens E6. 

Årsdøgntrafikken på E6, (snitt over året av sum trafikk i begge retninger), varierer mellom ca. 
16.000 – 17.000 kjøretøy pr/døgn. Tungtrafikkandelen utgjør 10-11%. 

I figuren under er antall ulykker i perioden 01.01.2011 – 31.12.2018 angitt. Antallet ulykker 
med dødelig utfall er også angitt i samme periode. 

 

Vingnes - Strandtorget Strandtorget - Sannom Sannom - Storhove
0

0.5
1

1.5
2

2.5
3

3.5
4

4.5
5

antall ulykker med personskade antall dødsulykker

Ulykker og dødsulykker Vingnes - Storhove

 
Figur 24 Oversikt over antall ulykker og ulykker med dødelig utfall for strekningen mellom Vingnes og 
Storhove. Kilde: NVDB 
 
 

9.2 Planområde for avlastet E6 
Arealet det varsles oppstart for vises i figuren under og vedlagte kart. Aktuelt areal vises også 
i medvirkningsportalen på nett. Der er det anledning til å zoom inn i kartbildet.  

Avgrensing av område for varsel om oppstart av reguleringsplaner og høring av planprogram 
bygger på arealet som var omfattet av kommunedelplan for E6. I tillegg er det tatt med noe 
nytt areal blant annet ved industriområdet på Hovemoen (kryssløsning/plassering) og ved 
Vingnes bru på Lillehammersiden (gang- og sykkelatkomst ned til strandsonen). I 
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planprosessen vil det være noe overlapp mellom arealene som vurderes i Øyresvika og på 
Storhove. Dette for å sikre at tiltakene på avlastet E6 og ny blir koordinert og vurdert 
helhetlig.  

 

 

 

 
Figur 25 Illustrasjon av varselområde for avlastet E6 er markert med gult. Blå felter viser områder med overlapp 
med planarbeid for ny E6. Illustrasjon: Asplan Viak. 
 

Varselområdet omfatter en relativt bred korridor, og mer areal enn det som blir berørt av 
permanente arealbeslag til etableringa av tiltakene knyttet til avlastet E6. Bredden er satt 
blant annet med bakgrunn i mål om at dette området vil være tilstrekkelig til å romme 
midlertidige arealbeslag til rigg- og anleggsområder og mulighet for å vurdere alternative 
løsninger. Dersom det likevel viser seg at det er behov for å utvide område under vegs, må 
det sendes ut eget varsel til berørte om dette tilleggsarealet.   

Ved høring av et konkret forslag til reguleringsplan for tiltakene, kan arealet bli redusert.  
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10. Problemstillinger og utredningsbehov avlastet E6 
Tiltakene på avlastet E6 ved Lillehammer er i hovedsak innenfor det utredningsområdet som 
var gjeldende for kommunedelplanen for E6. Unntaket er der Vingnesbrua starter/slutter på 
bysida av Lågen/Mjøsa og ved industriområdet på Hovemoen.   

Tiltakene er i seg selv ikke så store at de omfattes av kravet til utarbeiding av egen 
konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredninger (KUF). Men virkinger av 
tiltakene som reguleres vil likefult bli beskrevet i planbeskrivelsen til denne 
reguleringsplanen. Det vil dessuten bli utarbeidet trafikkanalyse som vil gi grunnlag for valg 
av kryssløsning for avlastet E6 på Hovemoen.  

Kommunedelplanen for E6 Vingrom-Ensby har en rekke bestemmelser om forhold som skal 
følges opp ved regulering, jf. bestemmelsenes punkt 1.3.1, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.4 og 1.7.16-19 som 
omhandler avlastet E6. Bestemmelsene er vedlagt, se også omtale av hvilke tiltak planen 
omfatter i kapittel 7.1 i planbeskrivelsen til kommunedelplanen.. 

Planbeskrivelsen skal omfatte beskrivelser og vurderinger av virkninger for de tiltakene som 
planen omfatter. En foreløpig liste over tema som virkninger av tiltakene skal vurderes i 
forhold til er: overorda planer, landskap, naturverdier, kulturminner og kulturmiljø, friluftsliv 
og byliv, trafikksikkerhet, sammenheng i gang- og sykkelveger og turstier, universell 
tilgjengelighet, grønn infrastruktur, teknisk infrastruktur, sikringssone drikkevann, 
grunnforhold, økonomi og gjennomføring.  

Trafikkanalyse og trafikale vurderinger 
Det skal utarbeides en trafikkanalyse/trafikale vurderinger som omfatter strekningen 
Stortorget–Storhove inkl. foreslått nytt kryss/rundkjøring ved Hovemoen. Analysen skal 
omfatte vurderinger for alle trafikantgrupper (tungtrafikk, personbil og gående og syklende) 
gjennom foreslått nytt kryssområde på Hovemoen, samt koblingene fra dette krysset og opp 
til nytt E6-kryss og mot byen. Analysen skal omfatte eventuelle alternative plasseringer av 
krysset. Det vurderes også hva endringer i Mesnakrysset og evt. Vingenskrysset kan si for 
trafikkavviklingen.  
 
Forbedringer av gang- og sykkelvegforbindelser 

Bedre forbindelser for gående og syklende nord-sør i byen, over Lågen og til strandsonen er 
grunnlag for videreutvikling av Lillehammer byområde i tråd med kommunens målsetninger. 
Kommunedelplanbestemmelsene gir også føringer om forbedring av gang- og 
sykkelvegeforbindelser.  

Det skal vurderes løsninger som gir forbedringer for myke trafikanter;  
 i samtlige kryssinger av dagens E6 på strekningen fra Mesnaelva opp til Hovemoen  
 gang- og sykkelveg langs Lillehammer bru  
 etablering av manglende lenker i gang- og sykkelvegsystemet opp til Hovemoen. 

Dette inkluderer å se på minst to alternative løsninger for gang- og sykkeltrase forbi 
Hove hensetting. 
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 etablering av trafikksikker, effektiv og attraktiv gang- og sykkelforbindelse fra 
Vingnesbrua sin østside og ned til Strandpromenaden. 

 Fortau og tursti på Vingnes 
 

Aktuelle tiltak som skal inngå i vurderingene er å forbedre koblinger til øvrig gang- og 
sykkelveger, forbedre stigningsforhold, forbedre skilting og merking mv.  

Planbeskrivelsen skal inneholde en oversikt over sykkelvegkryssinger av avlastet E6. 

Støy og luftforurensing 
Det skal utarbeides støyberegninger for boliger langs avlastet E6 og friluftsområder i samsvar 
med KDP-bestemmelse 1.6.1 og 1.6.2. Tiltakene skal være i tråd med retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016.  
Det skal utarbeides detaljerte støyberegninger og vises støydempende tiltak mot bebyggelse 
langs dagen E6 mellom Øyresvika og Vinges (Lillehammer bru). Dette inkluderer vurderinger 
av alternative løsninger for støyskjerming med hensyn på arealbruk, estetikk og 
skjermingseffekt. 

Tilsvarende skal det gjøres støyberegninger og vises støydempende tiltak mot friluftsområder 
i Vingnesvika og friluftsområder på strekningen Mesna-Korgvegen. Dette inkluderer 
vurderinger av minst to alternative løsninger for støyskjerming med hensyn på arealbruk, 
estetikk og skjermingseffekt. 
 
Det skal utarbeides støysonekart og gjøres egne beregninger som viser resultat av 
støyreduserende tiltak. Det lages egen fagrapport om temaet.  
 
Som en del av planarbeidet skal det utarbeides en analyse av luftkvalitet i tråd med 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520.  
 
Risiko og sårbarhet 

Plan- og bygningsloven har i § 4-3 et krav om analyse av risiko og sårbarhet. Målet med en 
analyse av risiko og sårbarhet er å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø og 
viktig infrastruktur. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til det formålet som foreslås.   
Det skal lages en egen risiko- og sårbarhetsanalyse til planforslaget og analysen skal baseres 
på metodikk beskrevet i Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging DSB Veileder 
(2017). 

Risiko for forurensing av vannkilder i anleggs- og driftsfase skal vurderes, og nødvendige 
tiltak innarbeides. Effekter av vegsalting må inngå. Det er etablert sikringstiltak langs dagens 
E6 som kan bli påvirket av endringene.  
 
Dersom etablering av nytt kryss/rundkjøring går inn i lokaliteter med kjent grunnforurensing 
ved Hovemoen må behov for prøvetaking som grunnlag for å kunne utarbeide tiltaksplan før 
graving vurderes. Det må tas spesielle hensyn til grunnvannsressursene i området ved 
opprydning i forurenset grunn. Tiltakshaver skal utarbeide tiltaksplan før graving kan ta til, 
kommunen er myndighet jf. forurensingsforskriften kapittel 2.  
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Avbøtende tiltak  

Planbestemmelsene til E6 Vingrom-Ensby sier at avbøtende tiltak i KU og Ros jf.  kap. 6. 4 og 
1.5.4 i planbeskrivelsen, skal følges opp.  Kommunedelplan for E6 Vingrom–Ensby har i 
planbeskrivelsen omtale av avbøtende tiltak på avlastet E6 ved Lillehammer jf. 
planbeskrivelsen kap.7. 1.2. 

Avbøtende tiltak er også omtalt risiko- og sårbarhetsanalyse. I planbeskrivelsen kap. 6.3.2 står 
det at Lågen og Mjøsa er sårbare områder som må tas hensyn til for å minimere risiko for 
uønskede hendelser og der avbøtende tiltak må vurderes. Her nevnes også avbøtende tiltak 
for å minimere risiko for uønskede hendelser knyttet til teknisk infrastruktur, trafikkavvikling i 
anleggsperioden og viltpåkjørsler. Deler av tiltaket vil foregå i klausulert sikringssone til 
drikkevannskilde som gir restriksjoner for anlegg og drift. 

Forslagene til avbøtende tiltak vil danne et viktig grunnlag og utgangspunkt for prosessen 
knyttet til ved utarbeiding av reguleringsplanen, herunder teknisk grunnlag. En del av 
forslagene vil også kreve arbeid knyttet til utforming, dimensjonering og teknisk beskrivelse 
for bygging. 

 

Kulturminner 

Det påregnes at arkeologiske registreringer skal gjennomføres innenfor planområdet og at 
rapport fra dette arbeidet må foreligge før reguleringsplanene kan vedtas.  
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10.1 Problemstillinger i delområder/strekninger 
Under er det vist på hvilke delområder/strekninger de ulike tiltakene er. Virkningene av 
tiltakene skal beskrives i planbeskrivelsen. Se Figur 26 for geografisk plassering. Numrene i 
lista under samsvarer med nummer i figuren.  

1. Flomsikker kryssombygging ved Strandtorget og fjerning av restarealer av 
nåværende E6 

2. Gang- og sykkelforbindelse mellom Vingnesbrua sin østside og 
Strandpromenaden. 

3. Kobling mellom dagens E6 ved 
Vingnes og lokalvegnettet for å sikre 
helhetlig og funksjonelt system skal 
vurderes.  Muligheter for kryssing av 
vegen for landbruksmaskiner, gående 
og syklende synliggjøres. Arbeidet 
inkluderer vurdering av tiltak som følger 
av nedklassifisering av dagens E6 og 
støydempendetiltak for friluftsområder i 
Vingnesvika. 

4. Næringsområdene på Hovemoen og 
utforming av krysset (rundkjøring eller 
kryss). Dette inkluderer en 
trafikkanalyse. Virkninger av nytt kryss i 
avlastet E6 for grunnvannsressursen og 
grusressursen i dette området, og tiltak 
for å sikre disse ressursene må vurderes. 
Kryssutforming og plassering sett i 
forhold til arealbeslag av 
næringsområder, høyspentlinjer og 
annen teknisk infrastruktur skal også 
vurderes.  
Tiltaket vil kunne berøre klausulert 
sikringssone til drikkevannskilde som 
medfører restriksjoner for anlegg og 
drift av veg. Overvåkningsprogram 
knyttet til vinterdrift av vegen og 
påvirkning av vannkilden må revideres 
av SVV/fylket ut fra ny løsning og at E6 
blir fylkesveg.  

5. Forbedringer for myke trafikanter i samtlige kryssinger av dagens E6 på 
strekningen fra Mesnaelva opp til Hovemoen. Statlig sikra friluftslivsområde på 
Mosodden. Støydempendetiltak for friluftsområder på strekningen Mesna-
Korgvegen 

6. Mulighet for etablering av påhengt gang- og sykkelveg på Lillehammer bru og 
etablering av manglende lenker i gang- og sykkelvegsystemet opp til Hovemoen. 

7. Støydempende tiltak mot bebyggelse langs dagen E6 mellom Øyresvika og Vinges 
(Lillehammer bru). Etablering av tursti langs Mjøsa og fortau langs Vingromsvegen  
 

Ny atkomst til Lillehammer sentrum under bakken utredes/vurderes av Statens vegvesen. 

Figur 26 Brun linje viser for ny E6. Piler og sirkler 
markerer områder og strekninger som skal vurderes i 
plan for avlastet E6. Nummer er forklart i teksten. 
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Kilder/grunnlagsdokument 
 

Kommunedelplan for E6 Vingrom–Ensby  

Vedtak Lillehammer 21.06.2018  

Plankart, bestemmelser og øvrige plandokument og meklingsreferat 

https://www.lillehammer.kommune.no/e6.6008321-174090.html 

 

Kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom  

Vedtak Gjøvik 07.02.2013, Lillehammer 22.11.2012. 

Plankart, bestemmelser og øvrige plandokument  

https://kart12.nois.no/glt/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=2810030BE
96C4CE0917FBF4AE7DFF7AE&k=502&arkivnavn=WINMAP 

 

Planprogram for reguleringsplan E6 Storhove–Øyer (2019) 

https://www.lillehammer.kommune.no/cppage.6197965-174090.html 

 

Offentlig tilgjengelige kartdatabaser 

 

  

https://www.lillehammer.kommune.no/e6.6008321-174090.html
https://kart12.nois.no/glt/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=2810030BE96C4CE0917FBF4AE7DFF7AE&k=502&arkivnavn=WINMAP
https://kart12.nois.no/glt/Content/plandialog/GetGIplanregisterFil.aspx?systemid=2810030BE96C4CE0917FBF4AE7DFF7AE&k=502&arkivnavn=WINMAP
https://www.lillehammer.kommune.no/cppage.6197965-174090.html
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Vedlegg  

1. Oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor varselområdet Gjøvik 
2. Oversikt over gjeldende reguleringsplaner innenfor varselområdet Lillehammer 
3. Bestemmelser kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby (vedtatt i Lillehammer 

kommune) 
4. A) Bestemmelser kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom (vedtatt i Lillehammer 

kommune) 
B) Bestemmelser kommunedelplan for E6 Biri-Vingrom (vedtatt i Gjøvik kommune) 

5. Referat fra meklingsmøte 18.06.2018 i Lillehammer kommune for KDP E6 Vingrom-
Ensby 

6. Vedlegg til meklingsreferat for KDP Vingrom-Ensby, Lillehammer 
7. Kart for varselområde for del av E6 Roterud- Storhove i Gjøvik kommune (1:5000) 
8. Kart med varselområde for del av E6 og avlastet E6 i Lillehammer kommune (1:5000) 
9. Referat fra oppstartsmøte Lillehammer kommune 
10. Referat fra oppstartsmøte Gjøvik kommune 
11. Utfylt planskjema Oppland  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denne høringsutgaven av planprogrammet er datert 11.06.2019 
Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS på oppdrag fra Nye Veier.  



 
 

 
 

 
 
 


