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1 Innledning 

COWI AS er engasjert av Nye Veier i arbeidet med reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E6 
Storhove – Øyer. Som en del av planarbeidet er det vurdert ulike forhold knyttet til tunnelen forbi 
Fåberg. Dette notatet tar for seg vurderte alternativer for tunnelen, med fokus på tunnellengde og 
tunneltrase.  

Arbeidet med vurderinger av tunneltraseen og tunnellengde har pågått parallelt med utarbeiding av 
planforslaget. Arbeid med grunnundersøkelser i området har også pågått parallelt. 

Det er utarbeidet planforslag på et tidspunkt der man mente å ha tilstrekkelig grunnlag for valg av 
løsning. Dialog med offentlige myndigheter og nyere grunnundersøkelser, har avdekt at det kan være en 
annen løsninger som er aktuell, enn det som inngår i det utarbeidede planforslaget. Dette notatet tar 
derfor for seg både de vurderingene som lå til grunn for utarbeiding av planforslag, og et supplerende 
alternativ. 

2 Alternativer 

2.1 Vedtatt kommunedelplan 

Utgangspunktet for planarbeidet var Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby sin løsning med tunnel fra 
Storhove til Fåberg, og at ny E6 derfra skulle følge dagens trase nordover. I reguleringsplanarbeidet er 
det gjort en vurdering av kommunedelplanens løsning, og i dette arbeidet er fordeler/ulemper med 
tunnel vs. dagsone, og identifisering av et hensiktsmessig påhugg/portalområde vurdert. 

 

Figur 2-1: Utsnitt av vedtatt KDP E6 Vingrom – Ensby. Tunnel forbi Fåberg. 
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De viktigste aspektene som er vurdert er: 

› Nærmiljø / støy 

› Landskap 

› Landbruk 

› Sikkerhet og trafikkavvikling 

› Grunnforhold 

› Sikkerhet mot ras og skred  
 

Søndre portal (ved Storhove) 

For portalområdet ved Storhove har planarbeidet vist at kommunedelplanens løsning er god både med 
hensyn til fjellforhold, anleggsadkomst og trafikkavvikling, og løsningen ved Storhove er i all hovedsak 
beholdt slik den er vist i kommunedelplanen, kun med noen mindre justeringer. 

Nordre portal 

Ved Fåberg og videre nordover i dagens E6-trase har kommunedelplanens løsning vist seg å ha blant 
annet følgende negative effekter:  

› Nærmiljø / støy 

Tunnelmunningen rett ved Fåberg og motorvegtraseen videre nordover ville påført tettbebyggelsen 
støy- og luftforurensing. Dette kan reduseres ved avbøtende tiltak, men vil ikke kunne elimineres 
helt. 

› Landskap:  
Breddeutvidelse av dagens veg og utretting av kurvatur vil gi konsekvenser som er større enn det 
som er vist i kommunedelplanen. Dette skyldes i hovedsak at dagens krav til vegbredde er noe 
større enn det var ved utarbeidelse av kommunedelplanen, samt at kurvaturen må justeres noe. 
Dette medfører at skråningsutslag (skjæring og fylling) blir større enn tidligere vist, og støttemurer 
med høyde 10-15 m ville vært nødvendig på enkelte partier ved Fåberg. Dette er vurdert som 
negativt for landskapsbildet t og vil også gi ulemper i anleggsfasen. Omfattende fjellskjæringer, 
fyllinger og sikringstiltak gir inngrep som er svært synlige lokalt, og vil også gi negativ fjernvirkning 
siden portaler og skjæringer blir liggende forholdsvis høyt oppe i skråningen.  

I løsmasseskjæringene og fyllingene langs ny veg vil ny vegetasjon kunne ha vanskeligheter med å 
etablere seg fullt ut på grunn av bratt helning, og traseen kan bli et bredt belte i landskapet med 
redusert vegetasjon. 
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Figur 2-2: Skisse som viser behov for omfattende fyllinger og skjæringer nord for tunnel med trase som i KDP 

(COWI) 

 

› Sikkerhet og trafikkavvikling 

Siden dagens E6-kurvatur på strekningen Fåberg – Isakstua ikke oppfyller kurvaturkravene til ny 
veg, må vegen rettes ut og breddeutvides. For å unngå at skråningsutslagene blir ekstreme, må 
dagens veg utvides vekselvis på øst- og vestsiden, noe som medfører at anleggsvirksomheten må 
foregå oppstykket og med mange adkomster til offentlig veg. Dette er uheldig både med hensyn til 
sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for anleggsarbeidene, for trafikantenes trafikksikkerhet og for 
trafikkens framkommelighet. 

› Grunnforhold 
Massebalanse: På grunn av dagens bratte skråningshelninger på strekningen, vil skjæringer inn i 
skråningene gi store utslag og stort uttak av løsmasser, i størrelsesorden 500 000 - 1 000 000 m3. 
Disse massene er ikke egnet til vegbygging på strekningen og må transporteres og deponeres i 
nærområdet. 
Videre vil det gå med et stort volum steinmasser i fyllingene, omtrent tilsvarende volumet av 
steinmasser fra tunnelene. Disse steinmassene anses som en ressurs i prosjektet og ønskes benyttet 
andre steder på strekningen Moelv – Øyer. 

Grunnforhold: I skråningen ovenfor E6 ved Fåberg er det de fleste steder stor løsmassetykkelse. 
Grunnen består av morene over fjell, og det er stort innslag av fast morene ("mjøsmorene") som i 
tørr tilstand er svært hard, men som løser seg opp og blir flytende når det tilsettes vann/regn. 
Denne morenen kompliserer anleggsarbeidet ved at omfanget av sikring øker, samt at uttak med 
graving kan være krevende.  

Usikker fjelloverflate: I kommunedelplanen var det antatt en begrenset dybde til fjell i tiltenkt 
portalområde. I reguleringsplanarbeidet har det vist seg at fjellflaten ligger lavere enn antatt, med 
inntil 15 m med hard morene og løsmasse over. Siden mjøsmorenen er svært hard i tørr tilstand, er 
det vanskelig å fastslå ut ifra grunnundersøkelsene hvor dypt fjellflaten ligger. Plasseringen av 
tunnelpåhugg/portal avhenger av en viss fjelloverdekning, og det vil derfor knyttes usikkerhet til 
plasseringen av denne så lenge fjellflaten ikke er tilstrekkelig kjent. 
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› Sikkerhet mot ras og skred 

Skråningshelningen på innsiden av E6 på strekningen Fåberg – Ensby er i dag mange steder så bratt 
at en åpen skjæring vil slå svært langt inn og oppover i skråningen, for å tilfredsstille krav til maks 
helningsgrad og avslutning mot dagens terreng. Strekningen fra tunnelportalen ved Fåberg og fram 
til Ødegården/Isakstua oppfyller ikke gjeldende krav til sikkerhet mot ras. En utvidelse av E6 i 
samme trase vil derfor kreve omfattende rassikring på mesteparten av strekningen. 

Som følge av disse negative sidene ved portalplassering ved Fåberg, er det vurdert andre alternativer.  

2.2 Fåberg – Ødegården sideveis forskyving 

For å vurdere muligheten for å redusere omfanget av skjæring og fylling/mur på strekningen Fåberg – 
Ødegården, samt forenkle anleggsgjennomføring og trafikkavvikling på strekningen, er det sett på flere 
ulike varianter for sideveis justering av ny E6. Hovedresultatet er at en generell tilpasning av 
kommunedelplanens linje gir løsmasseskjæring på 500 000 – 1 000 000 m³ og høye fyllinger ned mot 
Fåberg med behov for støttemur med høyde 10-15 m på enkelte partier. 

En justering av traseen innover i skråningen vil gi en stor økning i løsmassevolum, spesielt der 
skråningen er bratt forholdsvis langt oppover, med skråningsutslag helt opp til og delvis forbi 
bebyggelsen på oversiden av dagens veg. Masseuttaket vil i dette alternativet bli så stort at det ikke er 
gjennomførbart i praksis. 

En justering av linja utover på fylling vil ytterligere forsterke behovet for fylling og støttemurer mot 
Gudbrandsdalsvegen og Fåberg, med murhøyder opp mot 15-20 m. 

Resultatet av vurderingen er dermed at sideveis justering er mulig, men reduserer ikke det samlete 
omfanget/konsekvens for terrenginngrep, masseuttak og fylling/støttemur, bare forflytter omfanget av 
konsekvenser mellom dem. En forskyving til ensidig utvidelse på innsiden eller utsiden gir såpass store 
negative utslag i form av masseuttak/skjæring eller fylling/mur at heller ikke anleggsgjennomføringen 
forenkles. En trase som vekselvis ligger på innsiden og utsiden av dagens E6 gir minst ekstreme utslag 
og anses slik sett å være det optimale. 

2.3 Delt trafikkløsning  

Siden en del av ulempene med kort tunnel til Fåberg skyldes breddeutvidelse og utretting av dagens veg 
mellom Fåberg og Ødegården, er det vurdert et alternativ med tunnel til Fåberg for den ene 
kjøreretningen og tunnel til Ødegården for den andre. Dagens veg kan da benyttes videre på strekningen 
Fåberg – Ødegården. 

Vurderingen av dette alternativet viser at det ikke blir billigere enn toløpstunnel i hele lengden til 
Ødegården. Hovedårsaken er at det må bygges separate rømningstunneler for hvert tunnelløp der de 
ikke er parallelle, samt at dagens veg også i dette alternativet må påkostes for å oppnå dagens krav. 
Alternativet anses derfor å være dårligere enn toløps tunnel til Ødegården. 
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Figur 2-3: Skisse av delt trafikkløsning (COWI) 

2.4 Lengre tunnel (i dagens E6) 

Det er vurdert tunnelmunninger flere andre steder på dagens E6-strekning Fåberg – Isakstua, med ulike 
tilhørende tunnellengder for å finne best mulig løsning totalt sett. Når portalen flyttes lengre nordover 
mot Ødegården/Isakstua, vil det redusere de negative konsekvensene for nærmiljø i Fåberg, for samlet 
landskapsinngrep og for sikkerhet og trafikkavvikling i dagsonen Fåberg – Ødegården, men ikke eliminere 
dem helt i og med at påhuggsområdet fortsatt ligger forholdsvis høyt og synlig og nær dagens E6. 

For selve anleggsområdet omkring tunnelpåhugget vil en flytting imidlertid ikke forbedre forholdene så 
lenge påhugget etableres ved dagens E6. Dette skyldes at grunnforholdene og terreng i hovedsak er det 
samme på hele strekningen Fåberg – Ødegården, med bratt skråning og til dels stor løsmassemektighet 
over fjell. Plassering av portal/påhugg langs dagens E6 vil derfor gi de samme konsekvenser som 
beskrevet over med hensyn til  

› Sikkerhet, helse, arbeidsmiljø (SHA) 

› Anleggsgjennomføring, usikkerhet omkring fjellflate og grunnforhold 

› Trafikksikkerhet og rassikring i anleggsområdet 

› Trafikkavvikling forbi anleggsområdet 

Flytting av nordre tunnelportal nordover langs dagens E6 eliminerer således ikke de viktige negative 
aspektene knyttet til portalplassering ved Fåberg, og gir kun en forbedring for enkelte av dem. Det 
konkluderes derfor med at portal langs dagens E6 ikke er gjennomførbart uten omfattende tiltak, og vil 
selv etter tiltak inneha store negative følger. 

2.5 Ny trase vest for dagens E6 (planforslaget) 

Etter gjennomgang av ulike alternativer for portalplassering og trafikkløsninger på dagens E6 mellom 
Fåberg og Ødegården, er det klart at portalplassering langs dagens E6 gir store negative følger. 

Det er derfor ønskelig med en tunnelmunning på utsiden (vestsiden) av dagens E6 for å unngå 
usikkerhet/risiko omkring disse forholdene. Det er vurdert at følgende oppnås med denne løsningen:  

› Nærmiljøet i Fåberg tettsted påvirkes i liten grad. Støybelastningen reduseres gjennom at tunnelen 
er lengre enn i kommunedelplanen og veglinja ligger lavere enn ved en tunnelportal på dagens E6. 
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› Mindre volum løsmasser må tas ut og deponeres. 

› Fjellmasser fra tunnel medgår ikke til vegfylling på stedet, og kan benyttes andre steder. 

› Terrenginngrep utføres på lavere nivå og gir redusert negativ landskapsvirkning. Store ensidige 

skjæringer og fyllinger unngås. 

› Rasfaren mot ny E6 reduseres betydelig. Igjenfylling over dagens E6 kan utformes som 
rassikringsvoll ved behov. 

› Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på anlegget bedres gjennom at tunnelanlegget etableres uavhengig 
av E6 trafikken. Dette gir også mulighet for mer effektiv og rimeligere anleggsdrift. 

› Trafikkavviklingen på E6 går uhindret i anleggsfasen, noe som gir bedre trafikksikkerhet i denne 
fasen. 

Planforslaget som er utarbeidet er basert på denne løsningen. Virkningene av tiltaket er 
konsekvensutredet, og det henvises til planbeskrivelse og tilhørende fullstendig konsekvensutredning. 
Under følger noen kortfattede vurderinger av dette alternativet sammenlignet med traseen i KDP:  

› Tunnelmunningen ved Ødegården beslaglegger dyrka mark i større grad enn løsningen fra 
kommunedelplanen ville gjort. I planforslaget er det ca. 23 daa fulldyrka dyrka mark som 
beslaglegges som følge av tunnelmunningen ved Ødegården og jordet deles i to. Det berørte 
fulldyrka jordet har et areal på ca. 32 daa i dag.Ca. 9 daa overflatedyrka jord lengre nord mot 
kommunegrensen beslaglegges også. Det henvises til konsekvensutredning for tema naturressurser 
for nærmere informasjon om tiltakets følger for dyrka mark, både for delområder og for tiltaket som 
helhet. 

› For tema landskapsbilde ville omfattende fjellskjæringer, fyllinger og sikringstiltak gitt langt større 
inngrep og negative konsekvenser enn en tunnelmunning som unngår de bratteste partiene, slik det 
er foreslått i planforslaget. Fjellskjæringene ved en trase i dagens E6 ville trolig også i langt større 
grad enn i planforslaget kunne berørt et økologisk funksjonsområde for rødlistet art, registrert øst 
for dagens E6 ved Ødegården. 

› Boligbebyggelsen nord for tunnelen vil bli påvirket av ny E6, uavhengig av om traseen legges i 
dagens E6-trase eller om den flyttes vestover. Støyberegninger viser at en boligene vil få mindre 
støy med planforslaget, sammenlignet med 0-alternativet (dagens veg med framskrevet 
trafikkmengde). Med kommuneplanens løsning ville de fleste boligene måtte rives på grunn av stor 
fylling for E6-traseen. Se Fagrapport støy med tilhørende støysonekart. 

› Kulturminner som er registrert i område mellom fv. 312 og dagens E6 vil få negative konsekvenser 
uavhengig av om man velger kommuneplanens løsning, eller tiltaket i planforslaget. 
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Figur 2-4: Utsnitt av planforslaget for området ved nordre tunnelpåhugg. 
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2.6 Alternativ plassering vest for dagens E6 

Dialog med offentlige myndigheter gjennom regionalt planforum og innspill fra Lillehammer kommune, 
har ført til en videre prosess knyttet til påhuggområdet ved Ødegården. Dette har skjedd i etterkant av at 
forslaget beskrevet i kapittel 2.5 ble lagt til grunn for planforslag og konsekvensutredning. Årsaken til 
denne videre prosessen er beslag av dyrka mark som følge av en trase vest for dagens E6. 

Figuren under viser en justering av traseen østover, for å redusere inngrep i dyrka mark. Den skisserte 
løsningen er basert på foreliggende kunnskap om grunnforhold mm., og videre optimalisering kan føre til 
behov for noe justering. I plankart som er utarbeidet for dette alternativet er det gitt rom for noe 
justering innenfor areal avsatt til annen veggrunn. 

Den alternative tunneltraseen berører en begrenset del av planområdet, og i hovedtrekk er det mye som 
er likt mellom planforslaget og dette nye alternativet. Under figuren følger beskrivelse og omtale av 
virkninger, med fokus på det som skiller alternativene, men også en kort omtale av det som vil være likt. 

 

Figur 2-5: Skisse som viser traseen i planforslaget (grå) og forslag til justert trase (sorte streker) 

Fv. 312 og dagens E6 

I begge alternativene legges fv. 312 over tunnelen. Fylkesvegen fortsetter øst for ny E6 som i 
planforslaget, og dagens E6 bygges ned og tilbakeføres til LNF på denne strekningen. 

Grunnforhold 

Det er foretatt punktvise prøvegravinger i alternativ trase, og resultatene viser at fjellflaten ligger 3-5 m 
under terreng. Dette er i hovedsak samme situasjon som for traseen i planforslaget. Tverrsnitt av 
alternativ trase viser at det er usikkerhet forbundet med en linje såpass langt øst som vist i figuren over, 
med hensyn til graveskråningsutslag mot fylkesvegen, bebyggelsen langs fylkesvegen og dagens E6 som 
forutsettes opprettholdt i anleggsfasen. Det er av den grunn satt av noe ekstra areal til annen veggrunn 
vest for ny E6, i tilfelle lokale variasjoner i fjellflaten som ikke er avdekket tilsier at det er behov for en 
justering av traseen vestover. 
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De geologiske forholdene er like i planforslagets linje og alternativ linje. Det samme gjelder forhold 
knyttet til tekniske anlegg. 

Arealbeslag / naturressurser 

Når det gjelder arealbeslag er det noe forskjell sammenlignet med planforslag. Planforslaget beslaglegger 
ca. 23 daa fulldyrka jord ved påhugget, og ca. 9 daa overflatedyrka jord noe lengre nord. Dersom 
tunnelen flyttes som skissert i Figur 2-5 vil beslaget reduseres til ca. 15 daa fulldyrket jord og ca. 8 daa 
overflatedyrket jord. Mens planforslaget deler jordet ved Ødegården i to, vil en flytting av traseen 
medføre at gjenstående fulldyrka mark vil være et sammenhengende areal. 

Støy og luftforurensing / nærmiljø 

Det er utført støyberegninger for den nye traseen og det vises til egne støysonekart og tilhørende notat 
for dette. Ny E6 og tunnelen vil komme nærmere bebyggelsen øst for fv. 312 ved Ødegården, men for de 
nærmeste boligene er det likevel liten endring. Flere boliger ligger i gul sone, mens en bolig mellom fv. 
312 og ny E6 kommer i rød sone uavhengig av trase. Bolig vest for tunnelpåhugget må med planforslaget 
innløses, mens med flytting av traseen østover vil denne komme lengre vekk fra tiltaket, i gul sone. 

 

Figur 2-6: Utsnitt av støysonekart for ny trase ved Ødegården, beregningshøyde 1,5m, 2040 (Asplan Viak) 

 
For luftforurensing er det gjort en overordet vurdering av hva sideforskyving av traseen vil bety, men det 
er ikke kjørt nye beregninger. I planforslaget er det forurensing i rød sone ved tunnelportalene, og ved 
Ødegården ligger boligbebyggelsen øst for ny E6 relativt nærme portalområdet, med flere boliger i gul 
sone. En forskyving av tunnelportalen mot nordøst kan forventes å forverre situasjonen noe for boligene 
nærmest portalen. 
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Figur 2-7: Utbredelse av gul og rød sone i form av 8. høyeste døgnmidlet PM10-konsentrasjon (µg/m³) ved den 

nordlige munningen, beregnet i planforslaget. Turkis polygon representerer jetfasen fra tunnelmunningen. Hentet fra 

fagrapport for tema luftforurensing (COWI). 

Landskapsbilde 

For landskapsvirkning vurderes det at en flytting av tunneltraseen lengre øst ikke vil endre det store 
bildet. Som for planforslaget unngår man store skjæringer og fyllinger som ville blitt godt synlige og gitt 
negative konsekvenser sammenlignet med en trase i dagens E6. Som for planforslaget er ikke detaljert 
vurdert, da endelig utforming avklares i byggeplanfasen. 

Naturmangfold 

Begge alternativene med trase vest for dagens E6, vil trolig unngå konflikt med et økologisk 
funksjonsområde for rødlistet art, registrert øst for dagens E6 ved Ødegården. Det vises for øvrige til KU 
Naturmangfold for beskrivelse av naturverdier i området. 

Kulturmiljø 

Som for både traseen i kommunedelplanen, og planforslaget, vil den alternative traseen gi negative 
konsekvenser for tema kulturmiljø i dette området. 

Prissatte konsekvenser 

Det er vurdert at investeringskostnadene vil bli omtrent like for traseen i planforslaget og den nye 
traseen, så tema prissatte konsekvenser skiller ikke disse alternativene. 

Anleggsgjennomføring og risiko 

Som for planforslaget vil dagens E6 kunne bestå i anleggsfasen, og man reduserer konflikt og risiko 
knyttet til trafikkavvikling i anleggsfasen. Man unngår også risiko i anleggsfasen ved å unngå store 
skjæringer slik som beskrevet i alternativene med tunnelpåhugg i dagens E6. 
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Andre tema 

For tema som blant annet lokal og regional utvikling, ytre miljø, trafikksikkerhet og ROS vil det ikke være 
noe som skiller mellom hovedalternativet i planforslaget og en trase som beskrevet over. 

Plankart og bestemmelser 

Det er utarbeidet komplett plankart for hele planområdet, basert på den alternative tunneltraseen. 
Plankartet er i stor grad likt som hovedalternativet i planforslaget, da det som beskrevet kun er en 
begrenset strekning som berøres av den alternative traseen. Figur 2-8 viser området hvor det er 
forskjell, mens vedlagt fullstendig plankart viser hele planområdet. 

Reguleringsbestemmelsene vil være omtrent like for de to alternativene. Med traseen i hovedalternativet 
for planforslaget er det noen eiendommer ved Ødegården som får ny adkomst over "annen veggrunn", 
men som med en justert trase vil kunne beholde dagens adkomst eller få rett til adkomst over 
naboeiendom. Dette er en mindre justering, og bestemmelsene kan tilpasses når det er valgt alternativ. 

Arealtabell 

Tabell 2-1 Arealtabell for Lillehammer, for plankart av alternativ tunneltrase. 

Formål Areal: 

Boligbebyggelse og anlegg  

Undervisning 7,4 

Næringsbebyggelse 19,7 

Forretning/kontor/industri 0,8 

Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål 25,9 

SUM  53,8 

  

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Veg 45 

Gang- og sykkelveg 1,8 

Annen veggrunn – grøntareal 80,3 

Trase for jernbane 22,2 

SUM 149,2 

  

Grønnstruktur  

Park 13,6 

Vegetasjonsskjerm 9,1 

SUM 22,7 

  

Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift  

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag 

1117,3 

Spredt boligbebyggelse 20,6 

SUM 1138,0 

  

Totalt alle kategorier: 1363,7 

  

Midlertidig bygge- og anleggsområde 366,8 
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Figur 2-8: Utsnitt av alternativt plankart, for en tunneltrase lengre øst enn i planforslaget. 
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3  Samlet vurdering og oppsummering 

Tabellen under oppsummerer hovedtrekkene for de ulike alternativene. Det har vært fokus på å vurdere 
de forholdene som skiller alternativene. Av den grunn er ikke alle kriterier vurdert for alle alternativer. 

Tabell 3-1 Samletabell for ulike alternativer for tunneltrase og tunnellengde. 

Kriterier /  

 

Alternativer 

Støy Landskap Landbruk Grunn-

forhold 

Trafikk-

sikkerhet/ 

anleggs-

gj.føring 

Kostnad 

Løsning i 

KDP 

Støy Fåberg Store 
inngrep i 
dagsone og 
ved påhugg 

Ikke inngrep 
dyrka mark 

Stort masse-
overskudd. 
Utfordrende 
grunnforhold. 

Konflikt med 
E6-trafikk. 
Risiko med 
stor skjæring. 

 

Sideveis 

forskyving 

Som over. Som over. Som over. Som over. Som over.  

Delt trafikk-

løsning  

 Noe redusert 
inngrep 
Fåberg-
Isakstua, 
Stort 
inngrep ved 
påhugg. 

Som over. Utfordrende 
grunnforhold 
som ikke 
unngås med 
delvis 
dagsone og 
påhugg i 
dagens trase. 

 Like dyrt som 
lengre tunnel 
(se under), 
som anses 
som en bedre 
løsning enn 
delt trafikk. 

Lengre 

tunnel i 

dagens E6 

Mindre støy 
Fåberg. 

Mindre 
skjæring / 
fylling, men 
stort inngrep 
ved påhugg. 

Som over. Utfordrende 
grunnforhold 
som ikke 
unngås så 
lenge det er 
påhugg i 
dagens trase. 

Noe mindre 
masse-
overskudd. 

Konflikt med 
E6-trafikk. 
Mindre 
skjæring, 
men unngår 
ikke dette 
helt med 
påhugg i 
dagens E6. 

 

Vest for 

dagens E6 

(planforslag) 

Mindre støy 
Fåberg og 
Ødegården 

Langt 
mindre 
inngrep enn 
i KDP og 
dagens E6-
trase. 

Beslaglegger 
ca. 23 daa 
fulldyrka og 
ca. 9 daa 
overflate-
dyrka jord. 
Gjenværende 
jorde deles. 

Bedre 
grunnforhold 
og mindre 
masse-
overskudd 
enn alternativ 
over.  

Unngår 
dagens E6 i 
dette 
området i 
anleggsfase. 
Unngår risiko 
med stor 
skjæring. 

 

Vest for 

dagens E6 

(nytt 

forslag) 

Som over. Som over. Beslaglegger 
ca. 15 daa 
fulldyrka og 
ca. 8 daa 
overflate-
dyrka jord. 

Gjenværende 
jorde er et 
samlet areal. 

 

Som over. Som over.  
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Oppsummering 

Som det framkommer av dette notatet er det vurdert ulike løsninger for tunneltrase og tunnellengde for 
tunnelen forbi Fåberg.  

Det er vurdert å være flere negative sider ved løsningen som ligger til grunn for nordre tunnelpåhugg i 
vedtatt kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby. Omfattende terrenginngrep i bratt terreng, stort 
masseoverskudd, konflikt med E6-trafikk, utfordrende grunnforhold og støyulemper for Fåberg er noe av 
dette. Det er derfor søkt etter andre alternativer.  

Sideforskyving av traseen er vurdert, men de nevnte ulempene reduseres ikke. En lengre tunnel i dagens 
E6-trase vil korte ned strekningen med store skjæringer og redusere støy for Fåberg, men man unngår 
ikke de andre negative sidene i stor nok grad. 

Det er vurdert at med en tunnelportal vest for dagens E6 unngår man i stor grad de ulempene som er 
vurdert for KDP-traseen eller en lengre tunnel med påhugg i dagens E6. Store skjæringer og fyllinger 
unngås, det vil være mindre behov for rassikring, masseoverskuddet reduseres og grunnforholdene er 
bedre. Anleggsgjennomføringen vil bli betydelig bedre, da man både unngår trafikken på E6, og arbeid i 
bratt terreng med store skjæringer. Støymessig vil det være bedre både for Fåberg og boligbebyggelsen 
ved Ødegården, sammenlignet med kommunedelplanen. På bakgrunn av disse vurderingene er det valgt 
en tunneltrase med portalområde på jordet ved Ødegården som grunnlag for reguleringsplan og 
konsekvensutredning. På den negative siden vil en trase vest for dagens E6 beslaglegge noe dyrka mark. 

For å se på muligheten for å beslaglegge mindre dyrka mark er det i etterkant av valgt løsning for 
planforslaget sett på en alternativ tunneltrase / påhugg noe lengre øst enn i planforslaget. Mye vil med 
dette alternativet være likt som i planforslaget, men man oppnår at det beslaglegges noe mindre dyrka 
mark, og gjenværende jorde vil være et sammenhengende areal i stedet for å splittes av ny E6. 

 

4 Vedlegg 

› Plankart Lillehammer kommune, alternativ 2 

› Støysonekart og notat, alternativ 2 


