
Lillehammer kommune 
 

 
Saksframlegg 

 
Saksb: Marthe Torset Arkiv: PLAN 2018p239    18/8556-64 Dato: 

23.09.2019 

 
Saken behandles slik: 
 
UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR 
Utvalg for plan og samfunnsutvikling 08.10.2019 UPS-/ 
   
   
 
 
 
HØRING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR E6 STORHOVE - ØYER 
 
 
 
Rådmannens innstilling: 

1. Forslag til detaljreguleringsplan for E6 Storhove – Øyer med planbeskrivelse, datert 
18.09.19, plankart alternativ 1 datert 18.09.19, plankart alternativ 2 datert 27.09.19, 
planbestemmelser datert 18.09.19, samt tematiske utredninger og planer legges ut til 
høring/offentlig ettersyn.  
 

2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-11  
 

3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdateringer, redaksjonelle endringer og 
endringer som følge av den politiske behandlingen i sakens dokumenter før 
planforslaget sendes ut på høring/offentlig ettersyn. 

 
 
  
 
 
 
Vedlegg: 

1. Plankart alternativ 1, datert 18.09.19 
2. Plankart alternativ 2, datert 27.09.19 
3. Bestemmelser, datert 18.09.19 
4. Planbeskrivelse, datert 18.09.19 
5. KU rapport friluftsliv, datert 16.08.19 
6. KU rapport kulturarv, datert 16.08.19 
7. KU rapport landskap, datert 16.08.19 
8. KU rapport naturmangfold, datert 11.09.19 



9. KU rapport naturressurser, datert 16.08.19 
10. Temarapport lokal og regional utvikling, datert 16.08.19 
11. Temarapport luftforurensing, datert 16.08.19 
12. Temarapport massedisponeringsplan, datert 11.09.19 
13. Temarapport støy, datert 16.08.19 
14. Temarapport ytre miljøplan, datert 11.09.19 
15. Temarapport estetisk oppfølgingsplan, datert 16.08.19 
16. Temarapport trafikk og trafikksikkerhet, datert 16.08.19 
17. ROS-analyse, datert 16.08.19 
18. Notat – tunnel, datert 27.09.19 
19. Temakart hensynssoner, datert 18.09.19 
20. Tekniske tegninger, datert 16.08.19 

  
Ikke trykte vedlegg som kan fås ved henvendelse til administrasjonen 

- Fagrapport prissatte konsekvenser, datert 16.08.19 
- Temarapport anleggsgjennomføring, datert 16.08.19 
- Støykart for alternativ A, B, C0 og C1, samt null-alternativ, med og uten støyskjerm målt i 

1,5 og 4 meters høyde, datert 16.08.19 
- Støy fagnotat alternativ 2, datert 27.09.19 
- Varsel om oppstart, datert 19.02.19 

 
Sammendrag: 
Lillehammer kommune har mottatt planforslag for detaljreguleringsplan for E6 Storhove – 
Øyer. Planforslaget legger til rette for 4 felts motorveg på strekningen fra Gausdalsvegen i sør 
til kommunegrensen til Øyer kommune i nord, samt regulering av tilgrensende arealer. Både 
ny og eksisterende trasé reguleres på strekningen som går i tunnel forbi Fåberg og frem til 
kommunegrensen. Byplansjefen anser planforslaget å være av tilfredsstillende kvalitet for å 
legges ut til høring/offentlig ettersyn. 
 
Bakgrunn: 
Planarbeidet omfatter ny E6 både i Lillehammer og Øyer kommune. For de deler av planen 
som ligger i Lillehammer kommune gjelder kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby for hele 
strekningen. Vedtaket om høring/offentlig ettersyn omhandler reguleringen som geografisk 
berører Lillehammer. Planarbeidet for detaljregulering av E6 gjennom Lillehammer er delt i 
flere parseller, hvor strekningen Storhove – Øyer reguleres først, etterfulgt av reguleringsplan 
fra Roterud (Gjøvik) – Storhove, samt reguleringsplan for avlastet E6. Planprogram for 
strekningen Storhove – Øyer ble fastsatt i juni 2019.   
 
Fakta: 
 
Formål 
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere firefelts motorveg gjennom Lillehammer.  
 
Planprosess  
Det ble avholdt oppstartsmøte 13.12.18. Planprogram ble sendt på høring samtidig som det 
ble meldt oppstart. Forslaget lå til høring i perioden 28.02.19-12.04.19. Det kom inn 68 
uttalelser. Etter mindre justeringer, ble planprogrammet fastsatt i kommunestyret 20.06.19. 
Planforslag ble oversendt kommunen 16.08.19. Etter gjennomgang av planmaterialet er noen 



av plandokumentene revidert (se vedleggsliste). Saken er diskutert i regionalt planforum 
17.09.19, og det var orientering i Utvalg for plan og samfunnsutvikling 26.09.19.  
 
Om planforslaget  
Planforslaget er svært omfattende, og inkluderer i tillegg til plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse en rekke konsekvensutredningsrapporter og temarapporter. Planbeskrivelsen 
gir en helhetlig beskrivelse av tiltaket og en sammenfatting av konsekvensutredningen (KU) 
og andre utredninger. Det vises i hovedsak til denne for å få en oversikt over planforslaget. 
Under følger en kort beskrivelse av planens sentrale tema. 
 
Planavgrensning 
Plangrensen inkluderer vegarealet, samt tilgrensende arealer i ulik utstrekning. Området som 
reguleres er vesentlig mindre enn varselgrensen som lå til grunn ved oppstart. Plangrensen tar 
utgangspunkt i tiltaket, i tillegg til å ta med nødvendige arealer til rigg-, anleggs- og 
deponiområder. Tunnelløpet reguleres i 2 nivåer, ett over og ett under bakken. Nord for 
tunnelen er et større område øst for vegen inkludert grunnet skredfare. Det er lagt inn noe 
fleksibilitet i planen, slik at det kan gjøres justeringer mellom vegformål (grå) og annen 
veggrunn – grøntareal (grønn).  
 
Tiltaket  
Fra sør krysser vegen jernbanen i dagen før den fortsetter i tunnel fra Storhove til Ødegården. 
Videre går traseen til ny E6 parallelt på vestsiden av Gudbrandsdalsvegen frem til 
kommunegrensen mellom Lillehammer og Øyer. Vegen skal dimensjoneres for 110 km/t, og 
Statens vegvesens vegnormaler legges til grunn. Det vil lages to parallelle tunnelløp. Delene 
av dagens E6 som ikke skal benyttes videre skal fjernes og tilbakeføres.  
 
Formål  
Tilgrensende arealer er regulert i tråd med gjeldende reguleringsplaner og kommuneplanens 
arealdel. Dette inkluderer næringsarealer og tjenesteyting ved Storhove, noe boligareal og for 
øvrig LNF og grøntstruktur. For næringsarealer øst for ny E6 gjelder bestemmelser for 
næringsareal i eksisterende reguleringsplaner. For Vormstuggujordet er det laget nye 
bestemmelser for kombinert formål næring og forretning. Dagens E6 tilbakeføres til 
landbruksformål. 
 
Planen gir stor fleksibilitet til entreprenøren når det gjelder lokalisering av midlertidige 
områder for rigg, anlegg og deponi i byggefasen. I planforslaget ligger det 
bestemmelsesområder for midlertidig bygge- og anleggsområde over nesten hele planområdet, 
og åpner for etablering av midlertidige områder til riggplass, knusing av masser, 
transportveier, massedeponi, lagring av materialer, utstyr o.l. Plassering av vegbanen kan også 
justeres, mellom formålene veg (grå) og annen veggrunn – grøntstruktur (grønn). I tillegg er 
det definert et bestemmelsesområde for arealet der vegen går i tunnel, slik at man kan tilpasse 
traséen ved behov for eventuelle justeringer.    
 
Konsekvensutredning (KU) 
Planforslaget er – foruten juridiske dokumenter i form av bestemmelser og plankart – likt for 
Lillehammer og Øyer kommuner. Det er gjennomført konsekvensutredning (KU) for 
planforslaget. De ulike alternativene som planforslaget omtaler, alternativ A, B, C1 og C0, 
gjelder ulike kryssløsninger i Øyer. I alternativ A reguleres ny firefelts E6 frem til ca. 1 km sør 
for Granrudmoen, med kryss på Ensby. Alternativ B regulerer samme strekning som A, men 



med nytt kryss sør for Granerudmoen i stedet for kryss på Ensby. Alternativ C0 og C1 
omfatter firefelts motorveg fram til like sør for Hunderfossen demning. Alternativ C0 har 
kryss på Ensby, mens i alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt 
halvkryss ved Midtskog. For vegstrekningen i Lillehammer reguleres vegen likt for alternativ 
A, B, C0 og C1, som gjør at de prissatte konsekvensene er like for alle alternativer.  
 
For Lillehammer er det derfor mest relevant å konsentrere seg om de ikke prissatte 
konsekvensene. De ulike delrapportene peker på konsekvenser tilknyttet landskap, 
friluftsinteresser, naturmiljø, naturressurser og kulturarv. Utredningene viser at ny E6 gir både 
positive og negative konsekvenser for ulike deltema, sammenliknet med dagens situasjon. 
Bakgrunnen for dette er blant annet at store deler av strekningen vil gå i tunnel, og at dags E6 
skal fjernes og erstattes med landbruksformål. I tillegg til KU er det laget en risiko- og 
sårbarhetsanalyse som vurderer sannsynlighet og konsekvens for ulike tema og foreslår 
avbøtende tiltak der dette ses som nødvendig.  
 
Tematiske rapporter og planer 
Det er i tillegg til KU laget en rekke andre temarapporter og planer. Tematikken inkluderer 
støy, luftforurensning, lokal- og regional utvikling, anleggsgjennomføring, plan for 
massedisponering, plan for estetisk, trafikk og trafikksikkerhet, og plan for ytre miljø. For 
støy- og luftforurensning viser analysene at det vil ligge støyfølsom bebyggelse langs vegen i 
rød og gul sone uten avbøtende tiltak. For lokal og regional utvikling er det primært ulike 
kryss som gir utslag. Trafikkanalysen konkluderer med at vegen vil ha god kapasitet etter 
utbygging, at trafikksikkerheten vil øke, men at valg av kryss vil ha noe betydning for trafikk 
på Gudbrandsdalsvegen (fv. 255).   
 
Plan for ytre miljø (YM-plan) omfatter alle forhold som er tilknyttet ytre miljø, inkludert tema 
som overvann, flom, skred, forurensning og andre potensielle miljøulemper. Planen foreslår 
tiltak for å sikre disse hensynene. Plan for massedisponering og -anleggsfasen viser forslag til 
hvordan masseoverskudd midlertidig og permanent kan løses, og hvordan man kan 
gjennomføre anleggsarbeidet. Plan for estetikk gir føringer for utforming av veganlegget og 
istandsetting av tilgrensende og midlertidig disponerte arealer.  
 
Endringer fra KDP 
I kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby (KDP) ble det vedtatt kort tunnel, sammen med 
skjerpede støykrav for området frem til Johnsenhaugen. Dette tunnelalternativet har etter 
nærmere gjennomgang blitt vurdert som lite aktuelt, blant annet grunnet nye opplysninger om 
grunnforhold, store skjæringer, landskapsbilde, store mengder løsmasser, og 
anleggsgjennomføring. I planforslaget er det nå lagt inn en lengre tunnel frem til 
Ødegårdsjordet. Dette eliminerer støy, i tillegg til å være positivt for de fleste konsekvenser, 
utenom landbruksressursen. Endret plassering av tunnel vil beslaglegge mer dyrka mark enn 
forslaget i KDP. Det er også vurdert et alternativ som ligger noe lengre nord, som tar mindre 
dyrka mark og gir større sammenhengende dyrkede arealer. En gjennomgang av ulike 
alternativer for tunnelpåhugg i nord finnes i vedlagt notat (vedlegg 18). I kommunedelplanen 
var det også satt krav om bruk av formingsveileder E6 Biri – Otta. I planforslaget legger Nye 
Veier opp til bruk av deres estetiske oppfølgingsplan (vedlegg 15). 
 
 
 
Vurdering: 



Planforslaget er komplekst, og omhandler både store og små problemstillinger. Byplansjefen 
har gjennomgått planmaterialet, men ønsker å understreke at også høringen er en viktig del av 
kvalitetssikringen av materialet. Det er fra Nye Veier ønske om rask fremdrift i saken, for å 
kunne ha byggestart på strekningen allerede sommer 2020. Byplansjefen forstår behovet for 
fremdrift, men er på den annen side også opptatt av at dette ikke skal gå ut over kvaliteten i 
planen og en god medvirkningsprosess. Det er viktig at det, som omtalt i planprogrammet, 
gjennomføres åpne møter i høringsperioden. Denne reguleringen er en viktig sak for hele 
Lillehammer-samfunnet og planprosessen skal legges opp slik at den demokratiske siden av 
saken er godt ivaretatt. Dette er særlig viktig siden vegtiltaket skal kunne bygges direkte etter 
reguleringsplanen. Byplansjefen ser at bestemmelsene på enkelte områder bør presiseres 
ytterligere for å på best mulig måte sikre alle forhold med tanke på miljø og samfunn. 
Byplansjefen mener allikevel at planforslaget nå har tilfredsstillende kvalitet for å sendes ut på 
høring/offentlig ettersyn. 
 
Under følger en vurdering av utvalgte strekningsvise og temavise problemstillinger. Det vises 
for øvrig til vedlagt planmateriale.  
 
Storhove 
Ny E6 vil ha stor innvirkning på området rundt Storhove. Det vil komme et tunnelpåslag som, 
ifølge KU Landskap, vil være godt synlig i landskapet. KU-rapporten sier derimot mindre om 
hvilke avbøtende tiltak som kan dempe virkningen av tunnelåpningen i landskapet. Rapporten 
sier at  

«formspråk, materialbruk og fargepalett (…) påvirker hvordan belysning, utforming 
av bruer, kulverter, murer, trafikkøyer i kryssområder, viltgjerder, støyskjermer, 
rekkverk m.m. fremstår i veganlegget. Valg av detaljutforming, plassering og 
materialbruk når det gjelder disse elementene vil ha stor innvirkning på hvordan 
veganlegget fremstår visuelt».  

Estetisk oppfølgingsplan er ikke presis nok for å vurdere hvordan man skal utføre avbøtende 
tiltak som sikrer god landskapstilbakeføring (fjernvirkning) og utforming av 
bygningselementene langs vegen som for eksempel sikringsgjerder, støyskjerming, beplantning 
og forstøtningsmurer (nærvirkning). Dette er vurderinger som er utsatt til byggefase, og 
dermed ikke mulig for planmyndighet/allmennhet å mene noe om. I estetisk oppfølgingsplan 
finnes noe retningsgivende, men planen gir i stor grad entreprenøren frihet til å velge 
løsninger. Byplansjefen savner skadereduserende tiltak i forhold til det lanskapsestetiske i 
bestemmelsene. Planen må vise større tydelighet i hvordan spesielt tunnelområdet på Storhove 
skal gis høy estetisk kvalitet, både når det gjelder nær- og fjernvirkning, gjennom tydeligere 
føringer i bestemmelsene og estetisk oppfølgingsplan. 
 
Fleksibiliteten som gis gjennom å tillate justeringer mellom formål «veg» og formål «annen 
veggrunn – grøntareal» muliggjør tilpasninger mot kommende reguleringsplanen for E6 
Roterud (Gjøvik) – Storhove. I den sammenheng er det viktig å presisere at små justeringer i 
traséen vil kunne ha stor betydning for dagens og fremtidig næringsvirksomhet i området. 
Dette på grunn av både fysisk arealbeslag, sikringssoner og byggegrenser tilknyttet vegen. For 
næringsutvikling på Vormstggujordet – like vest for ny E6 sør for tunnelen – er det også lagt 
inn et rekkefølgekrav i bestemmelsene som skal sikre atkomst til dette området før utbygging.  
 
Vormstuggujordet vil trolig benyttes midlertidig til rigg- og anleggsområde, og er regulert 
med bestemmelsesområde. Sør og øst for tunnelen vil større områder kunne benyttes til både 
rigg-, anleggs- og deponiområde mens vegen bygges. Det er uklart om disse områdene skal 



tilbakeføres til dagens formål eller nytt fremtidig formål etter anleggsperioden er over. 
Byplansjefen er opptatt av at det settes av nok arealer til anleggsgjennomføring, samtidig som 
det gis forutsigbarhet i forhold til istandsetting og tilbakeføring. Det må settes krav i 
bestemmelsene til hvordan tilbakeføring skal skje. Slik det ligger nå er det gitt generelle krav 
til alle midlertidige rigg- og anleggsområder. Byplansjefen mener det må settes konkrete krav 
til ulike delområder, da istandsetting eksempelvis på Vormstuggujordet og langs E6 nord for 
tunnelen vil være veldig ulik. Det må også differensieres mellom bruk av ulike områder, særlig 
områder til masselagring og knusing. Her trengs særskilte bestemmelser blant annet til 
omfang/størrelse (maksimal kotehøyde), sikring i forhold til forurensning, støy og støv, 
istandsetting og eventuelle avbøtende tiltak midlertidig og permanent for å begrense negative 
konsekvenser.   
 
Lillehammers vannkilde og fremtidige reservevannkilde ligger på Hovemoen. Storhove er 
innenfor sikringssone 3 til vannverket, og det er svært viktig å sikre at vi ikke får forurensning 
til grunnvannet som følge av tiltaket. Det er lagt inn bestemmelser som sikrer dette, og det vil 
før anleggsarbeidet starter lages en tiltaksplan i samarbeid med Lillehammer kommune for å 
finne konkrete løsninger. Det vil være fare for forurensning både i anleggsfasen og permanent 
situasjon. I videre revisjoner av YM-planen mener byplansjefen at det må tas høyde for 
kravene som er stilt i bestemmelsene og tiltaksplanen. Byplansjefen er særlig bekymret for 
områder som skal benyttes til midlertidig lagring av masser og knusing.  Byplansjefen 
anbefaler at YM-planens reviderte versjoner godkjennes av Lillehammer kommune. 
 
Med ny veg vil det ikke lengre være mulig opprettholde gjennomkjøring under E6 og over 
jernbanen langs Vormstuguvegen som i dag. Man vil dermed miste en snarveg opp til 
Høyskolen fra Jørstadmoen/Fåberg for gående og syklende. Det er tilrettelagt med gang- og 
sykkelveg langs Gausdalsvegen (fv.255), men grunnet både E6 og jernbanen som barrierer vil 
dette være en omveg mot høyskolen. Pilgrimsleden vil også måtte legges om noe i området. 
Leden er vist i plankartet og krysser over jordene ved Høyskolen, videre over tunneltaket og 
ned til eksisterende undergang under jernbanen. Byplansjefen påpeker at det i omleggingen er 
viktig å tilrettelegge stien godt i forhold til terrenget, særlig i de bratteste partiene.  
 
Det er lagt inn en støyskjerm/voll vest for vegen sør for tunnelen i planforslaget. I 
bestemmelsene står det at retningslinje for behandling av støy, T-1442, skal gjelde for 
skjerming av støy. Det er støyfølsom bebyggelse i området, med både boliger og høyskolen 
samt flere kontorbygg. Byplansjefen vil presisere at det er viktig å få til god støyskjerming av 
disse områdene, både funksjonelt og estetisk. Det må vurderes om bestemmelsen trenger 
presisering før sluttbehandling.  
 
Fåbergtunnelen  
Nye veier har sett på ulike løsninger for plassering av tunnelpåhugg i nord. Etter grundig 
vurdering av løsningen som var lagt til grunn i kommunedelplan for E6 ser man at dette 
alternativet vil ha store konsekvenser for både ikke prissatte konsekvenser og praktiske 
forhold rundt anleggsgjennomføring. Det vil kreve store skjæringer og gi et voldsomt inngrep 
i landskapet. Nye veger har derfor sett på løsninger noe lengre nord. Byplansjefen ser det som 
positivt at tunnelen i forslaget er gjort lengre, og på den måten gir god støyskjerming mot 
Fåberg. Ulempen ved forslaget med forlenget tunnel er at det går ut over mer dyrket mark. 
Byplansjefen ba derfor om at det ble sett på en løsning, et alternativ 2, noe lengre nordøst. 
Forslaget er omtalt i vedlegg 18, samt i plankart for alternativ 2. Byplansjefen anbefaler at 
begge løsninger til tunnel ved Ødegårdsjordet legges ut til høring, for å kunne vurdere disse 



opp mot hverandre. Det vil etter høringen bli tatt stilling til hvilket alternativ som bør være 
med til sluttbehandling.  
 
Det er i planforslaget lagt inn boliger like øst vegen ved tunnelpåhugg i nord. Dette er 
eksisterende boliger i dag. Støy- og luft-analysen for alternativ 1 viser at disse boligene, særlig 
de lengst nord, ligger utsatt til. Det vil kunne være vanskelig å skjerme bebyggelsen på en god 
måte siden boligene ligger høyere i terrenget enn vegen. I kommunedelplanen gikk veibanen 
tvers gjennom boligfeltet. Når traseen nå er flyttet vest for Gudbrandsdalsvegen vil boligene 
ikke lengre berøres arealmessig. Byplansjefen er likevel usikker på om det, på bakgrunn av 
bomiljø, er fornuftig å ha boliger her og vil vurdere dette nærmere etter høringen.   
 
Det er lagt inn en hensynssone for ras- og skredfare i planforslaget. I tilknytning til 
hensynssonen er det formulert en bestemmelse som hindrer uttak av skog i området, uten at 
de som hugger skogen gjennomfører skredsikring.  

«Før det kan tas ut/fjernes skog innenfor hensynssonen må det utarbeides en plan for 
hvordan et eventuelt uttak av skog skal gjennomføres. Planen må ta hensyn til 
behovet for å sikre skog i hensynssonen, slik at det ikke blir økt skredfare i området 
ved et eventuelt uttak av skog. Utarbeiding av en slik plan må skje i samråd med 
skogfaglig og skredfaglig kompetanse.» 

Byplansjefen mener nødvendig skredsikring må skje som følge av vegutbyggingen. 
Bestemmelsen slik den er formulert fremstår som uheldig, da den hindrer drifting av skogen.  
 
Sør for Ødegården, på området «Fåberg Skog», legges det opp til permanent deponi av 
løsmasser. Her kan det fylles opp masser inntil kotehøyde 170, og deretter antas området 
tilbakeført til jordbruk. Bestemmelsene tilknyttet deponiområdet åpner slik de står for 
tolkning. Byplansjefen mener det må tydeliggjøres at området skal tilbakeføres til dyrkamark 
innen 2 år etter vegen åpner. Det er også viktig at området sikres mot jernbanen og at 
bekkeløp i området hensyntas – fortrinnsvis i åpne løsninger.   
 
Tilbakeføring av E6 
Eksisterende E6 skal saneres og tilbakeføres til landbruksformål der det etableres alternativ 
trasé i ny løsning. Dette gjelder hele dagens E6 fra kryssing av jernbanen ved Storhove til 
Øyer grense. Byplansjefen hadde ønsket en illustrasjon av dette i planbeskrivelsen, med 
beskrivelse av hvilken type istandsetting – matjord, skogmark eller tilsåing – som planlegges 
for de ulike delstrekningene. Det er i bestemmelsene sagt at eiendommene gnr. 182 bnr. 1 og 
3, gnr. 178 bnr. 58 og gnr. 180 bnr. 5 skal ha tilbakeføring til dyrkamark «der arealet naturlig 
kan tillegges dyrka mark». Byplansjefen mener denne formuleringen er for upresis for å sikre 
hvor og om det vil tilbakeføres til dyrket mark. Hovedprinsippet langs dagens E6 er å ta 
utgangspunkt i tilgrensende arealer. Det er derfor viktig å konkretisere tilbakeføringen for å i 
størst mulig grad lage sammenhengende jord- og skogarealer. Dette må videre sikres juridisk i 
planen gjennom bestemmelser.  
 
 
Kryss i Øyer 
I vedtak om fastsetting av planprogram ble det fra politisk side presisert gjennom et eget 
vedtakspunkt at «Lillehammer kommune er skeptisk til alternativ B for kryssløsning i Øyer». 
Nye Veier anbefaler på bakgrunn av KU å kun gå videre med alternativ C0 (kryss på Ensby) 
og C1 (halvkryss på Midtskog). Alternativ B anses som minst aktuelt. Planforslaget er ikke 
behandlet i Øyer kommune enda. Byplansjefen ser at valg av kryssløsning i Øyer kan få 



virkning også på Lillehammer kommune, blant annet gjelder dette trafikk på 
Gudbrandsdalsvegen. Byplansjefen ønsker ikke ut over dette å ta stilling til forhold som ligger 
i Øyer kommune. Det vises for øvrig til planbeskrivelsen for en utdypning av de ulike 
alternativene til kryss, og til trafikkanalysen (vedlegg 16) for vurdering av påvirkning på 
lokalvegnettet.  
 
Konklusjon  
Byplansjefen mener planmaterialet ivaretar intensjonene i kommunedelplan for E6 Vingrom – 
Ensby på en tilfredsstillende måte. Forlengelse av tunnel-løsning forbi Fåberg gir også en god 
løsning for miljø og lokalsamfunn. Det sentrale her blir å finne den mest optimale løsningen 
som hensyntar dyrka mark. Byplansjefen forstår Nye veiers behov for fremdrift, men er på den 
annen side også opptatt av at dette ikke skal gå ut over planens kvalitet og en god 
medvirkningsprosess. Byplansjefen ser at bestemmelsene på enkelte områder bør presiseres 
ytterligere for å på best mulig måte sikre alle forhold med tanke på miljø og samfunn. 
Byplansjefen er opptatt av å finne gode og fremtidsrettede løsninger som tjener Lillehammer-
samfunnet. Kvalitetssikring gjennom prosess med høring, sammen med god politisk 
forankring, vil gi et solid plangrunnlag for utbygging av ny E6 gjennom Lillehammer. 
Byplansjefen anbefaler at planen sendes på høring/offentlig ettersyn.  
 
 
 
Lillehammer,  25.09.19. 
 
 
Inger Stubsjøen  Marthe Torset 
Byplansjef Saksbehandler 
 
 
 
 
 


