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Forord 

 

Planprogrammet gjelder for Øyertunnelen løp 2, E6-strekningen Rustberg-Tretten, i Øyer 
kommune.   

Planprogrammet skal: 

• beskrive formål, klargjøre rammer og premisser for reguleringsplan for E6-
strekningen Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp 2. 

• medvirke til å avklare hvilke problemstillinger som er vesentlige og skal vurderes i 
forhold til miljø, naturressurser, samfunn mv i reguleringsplan. 

• vurdere om det er behov for tilleggsutredninger og supplering av 
gjeldende konsekvensutredning for strekningen. 

• beskrive en planprosess som sikrer hensynet til informasjon og medvirkning. 
 

Statens vegvesen er forslagstiller og gjennomfører prosessen etter plan og bygningslovens 
§3-7, overføring av planforberedelse til statlig myndighet. Kommunen er planmyndighet, og 
skal   behandle og fastsette planprogrammet.  
 
Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning, vedlegg 1, planer som alltid skal 
konsekvensutredes. Forslag til planprogram sendes derfor på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet.  
 

 

 

 

Lillehammer, 29.06.02017 
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1 INNLEDNING 
Statens vegvesen har med hjemmel i plan- og bygningsloven § 3-7 (Overføring av 
planforberedelse til statlig myndighet) 3. ledd, startet arbeidet med å utarbeide en 
detaljregulering for Øyertunnelen løp 2, E6-strekningen Rustberg-Tretten i Øyer kommune.  

Planarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Forslag til planprogram sendes 
derfor på høring og legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av 
planarbeidet. 

Formålet med planarbeidet er å beskrive hvordan Øyertunnelen løp 2, E6-strekningen 
Rustberg-Tretten, planlegges gjennomført og hvilke konsekvenser det vil medføre. 

Det foreligger konsekvensutredning (KU) og kommunedelplan for E6 Tingberg-Tretten, 
godkjent i 2000. Denne Kommunedelplanen ble lagt til grunn for arbeidet med 
reguleringsplanen for E6 Tingberg-Tretten, som ble godkjent av Øyer kommune august 2007. 

Den nye reguleringsplanen for E6 Øyertunnelen løp nr. 2, vil overlappe og/eller grense inntil 
eksisterende reguleringsplaner for dagens Øyertunnel og for Rv 254 Tretten bru og 
jernbanekryssing, Tretten sentrum og planen for Stavsplassen. 

Det nye tunnelløpet og veg i dagen på begge sider av tunnelen har en samlet lengde på 6,2 km, 
hvorav tunnelen utgjør ca. 3,9 km inkludert tunnelportalene. Tiltaket starter på dagens E6 ved 
Rustberg der forbikjøringsfeltet slutter og går videre med 2+2 felt til forbi Holmen bru, hvor 
tiltaket avsluttes før kryssing av Moksa bru på Tretten. 

2 PLANPROGRAMMETS FORMÅL 
Planprogrammet er første steg i arbeidet med detaljreguleringen. Planprogrammet skal 
klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre prosessen. 
I dette høringsutkastet til planprogram foreslås det hvilke tema og problemstillinger som bør 
løses i planarbeidet, opplegg for informasjon og medvirkning, og hvilke utredninger som anses 
nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 
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3 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 

3.1 Planområdet 
Planområdet ligger i Øyer kommune. Det strekker seg fra Rustberg i sør til Moksa, nord for 
Tretten bru. Det nye tunnelløpet og vegen utenfor har en samlet lengde på 6,2 km.  
Dagens E6 går i tunnel øst for Vardkampen. Lokalvegen går rundt Vardkampen ved Skarsmoen. 
Tunellportalene i sør og nord er omgitt av svært bratt terreng, spesielt i nord. Tunnelportalen i 
sør er omgitt av skrinn jord, fjellpartier og skogsområder. Portalen i nord er omgitt av bratte 
skrinne jordskråninger med overgang til dyrka mark. Sør for tunnelen går dagens E6 mellom 
Lågen og fv. 312. Nord for tunnelen går vegen gjennom dyrka mark og bebyggelse, og grenser 
i vest til Lågen med Trettenstryka fuglefredningsområde.  

 

 

Kartet viser planområdets avgrensning, med svart stiplet linje og skravur. Dagens E6-tunnel er vist med rød stiplet linje 
og forslag til ny tunnel med blå stiplet linje. Trettenstryka fuglefredningsområde er markert med turkis skravur. 

Det foreslås ett vegalternativ med ny tunnel øst for dagens E6-trase. Vurdering av et vestlig 
alternativ er omtalt under punkt «5.1 Alternativ som foreslås utredet»  
Foreslått utvidelse av vegen med ny tunnel kan i hovedsak gjennomføres innenfor 
ytterbegrensningen til gjeldende reguleringsplan for E6 på strekningen fra Rustberg til Tretten 
bru. Fra Tretten bru til Moksa vil foreslått vegutvidelse gripe inn i reguleringsplaner for Tretten 
sentrum og Stavsplassen. 
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Rustberg; På sørsiden av tunnelen ved Rustberg kan utvidelsen av vegen til fire felt gjennomføres mellom 
dagens E6 og lokalvegen. Det blir ingen store endringer av arealbruk. Under utbygging vil lokalvegen 
måtte stenges i perioder for å få bygd nytt tunnelpåhugg og justert rampe og kryss på lokalvegen, fv.213. 
Det vil ikke bli endringer av eksisterende E6 på vestsiden ut mot Lågen, kun justeringer av adkomst til 
Øyervekta. 

 
Kartutsnittet viser planområdets avgrensning og veg i dagen ved Rustberg  
 
Tretten; På nordsiden av tunnelen ved Holmen blir det ingen vesentlige endringer av arealbruk på 
vestsiden av E6, fra tunnelportalen til toplanskrysset ved Holmen bru, pga. utvidelsen av vegen er foreslått 
øst for dagens E6. Toplanskrysset skal bestå med kun mindre justeringer av av-påkjøringsrampene.  Fra 
Holmen bru og nordover til Tretten bru og Moksa er også utvidelsen planlagt på østsiden av E6. Men pga 
knapt med arealer mellom Lågen, E6 og Tretten sentrum kan det bli utfordringer med utbygging av E6 
med hensyn til Trettenstryka verneområde, flomkrav og gjeldende reguleringsplaner i sentrumsområdet.  
 

 

Kartutsnittet viser planområdets avgrensning og veg i dagen på Tretten 
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3.2 Bakgrunn for planarbeidet 
Dagens Øyertunnel stod ferdig i desember 2012 og var en del av utbygginga av E6 Øyer–
Tretten. Øyertunnelen ble bygd med ett løp under forutsetning av at det andre løpet skulle stå 
ferdig når trafikkmengden passerer 8 000 kjøretøy i døgnet. Utbygging til to løp skal gi rask og 
sikker rømningsmulighet og evakuering ved en eventuell brann i tunnelen, i samsvar med 
tunnelsikkerhetsforskriftens krav til nødutganger for nye tunneler åpnet for trafikk etter 2006. 
Som følge av at tunnelen får to løp, må vegen utenfor bygges ut til 2+2 felt i begge ender av 
tunnelen og spleises sammen med eksisterende E6. 

3.2 Mål for planarbeidet 

Samfunnsmål/effektmål: 
 Prosjektet skal sikre trygg og effektiv evakuering av trafikantene ved en eventuell brann 

i tunnelen i samsvar med tunnelsikkerhetsforskriften. 
 Bedret transportkvalitet og regularitet, inklusive tilfredsstillende omkjøringsmulighet 

dersom E6 er stengt 
 Reduksjon i antall trafikkulykker/ingen møteulykker på strekningen 

 

3.4 Valg av vegstandard 
I St.prp.1 (2010-2011) er det gitt følgende føring for utbygging av E6 på strekningen: «Det 
forutsettes at tunnelene planlegges med to løp med bredder på hhv. 10,5 m og 9,5 m og at 
løpet med bredde 10,5 m og forsterket midtoppmerking åpnes først.»  

Øyertunnelen ble bygd med ett løp (T 10,5) med forsterket midtoppmerking. 

Tunnelen skal dimensjoneres etter tunnelklasse E med tunnelprofil T 9,5 (bredde 9,5 m). Det 
nye tunnelløpet planlegges øst for dagens tunnel, og vil bli ca. 3850 m lang inkl. portaler. 
Planen vil også omfatte rømningstunneler mellom de to løpene og annet påkrevd 
sikkerhetsutstyr. 

Det legges til grunn at E6 nord og sør for tunnelen bygges med samme dimensjoneringsklasse 
som eksisterende E6 Øyer-Tretten, dvs. H5 med midtdeler og forbikjøringsfelt. En slik 
vegklasse vil bety at eksisterende veg vil bli utvidet fra 1+1 til 2+2 felt. 

Sør for tunnelen vil vegsystemet bli sammenføyet med eksisterende E6 slik at dagens avslutning 
på tosidig forbikjøringsfelt blir forlenget frem til det nye tunnelløpet. Nord for tunnelen vil E6 
fortsette med tosidig forbikjøringsfelt et lite stykke forbi dagens kryss ved avkjøring til Tretten, 
Holmen bru, før den sammenkobles med dagens E6 og går videre nordover som to felts veg 
uten midtrekkkverk til Frya i Sør-Fron. 

I tidligere godkjent reguleringsplan er det lagt til grunn at fartsgrensa gjennom tunnelen heves 
fra 80 til 90 km/t. Eksisterende tunnel oppfyller krav til 90 km/t med hensyn til sikt. Det 
planlegges derfor for at fartsgrensa blir 90 km/t både på veg i dagen og i tunnelen.  

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/e6oyertretten/%C3%B8yertretten
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6biriotta/e6oyertretten/%C3%B8yertretten
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Figurene viser profil av eksisterende veg og profil lagt til grunn for planlagt veg i dagen og i 
tunnel. 

 

 
Standard normalprofil for dagsone, midtdeler vil antagelig utvides noe for å få plass til skilt mm. 

 
 

 

Eksisterende Øyertunnel, til venstre, er bygd med profil T10,5. Nytt løp, til høyre, utformes med profil T9,5.  

Trafikkutvikling: 
Trafikkmengden på dagens veg er 7216 ÅDT (Årsdøgntrafikk) med en tungbilandel på 18 % 
(NVDB 2016). Dersom man legger trafikkprognoser for Oppland i NTP 2018-2029 til grunn, 
med en trafikkvekst på 1,5 %, er det beregnet at ÅDT vil passere 8000 omtrent i 2026.  

Trafikktellinger viser imidlertid større trafikkvekst enn lagt til grunn i NTP. Den årlige 
trafikkveksten (målt som summen av ÅDT gjennom Øyertunnelen og på fv. 312 forbi 
Skarsmoen) fra 2013 til 2016 har vært som følger; 

2013-2014: 2,8%   /  2014-2015: 2,3%  / 2015-2016: 5,0% 

Dersom det legges til grunn en fremtidig trafikkvekst på 3%, vil ÅDT overskride 8000 i 2020, 
det vil si seks år før antatt.  
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4 RAMMER OG PREMISSER FOR PLANARBEIDET 
I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante planer, retningslinjer etc. med arealpolitiske 
føringer, som vil stå sentralt i utarbeidelsen av detaljreguleringen av E6 Rustberg-Tretten, 
Øyertunnelen løp2. 

4.1 Nasjonale og regionale føringer  

Planleggingen må forholde seg til de lover, forskrifter, bestemmelser og retningslinjer som 
gjelder for kommunal planlegging og virksomhet. Disse forutsettes ivaretatt under 
planprosessen uten at det foretas en uttømmende opplisting her. Av de mest sentrale kan 
følgende nevnes: 

Lover og regelverk 
• Plan- og bygningsloven (PBL) (LOV-2008-06-27 nr. 71). Inneholder regler om planlegging og 

utbygging. 
• Naturmangfoldloven (nml) (LOV-2009-06-19 nr. 100). Skal legges til grunn i alle offentlige 

beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. 
• Lov om friluftslivet (friluftsloven). (LOV-1957-06-28 nr.16). Loven sikrer allmennhetens rett til fri 

ferdsel og opphold i naturen, men loven angir samtidig en del plikter og hensyn som allmennheten 
må ivareta ved utøvelse av friluftslivet. 

• Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven). (LOV-2000-11-24-nr.829. Inngrep/tiltak i 
vassdrag som berører nevneverdige allmenne interesser krever særskilt tillatelse (konsesjon) etter 
vannressursloven (§8). NVE kan fastsette om et tiltak trenger konsesjon (§18). 

• Lov om kulturminner (kulturminneloven). (LOV-1978-06-09 nr.50) Kulturminner og kulturmiljøer 
med deres egenart og variasjon skal vernes både som en del av vår kulturarv og identitet og som ledd 
i en helhetlig miljø og ressursforvaltning, jfr. Kulturminnelovens § 1. 

• Lov om jord (jordloven). (LOV-1995-0512 nr.23) Jordloven har som mål å legge forholdene slik til 
rette at arealressursene blir nyttet på en best tjenlig måte for samfunnet og de som har arbeider i 
landbruket. Arealforvaltningen skal være miljøforsvarlig og mellom annet ta vare på areal og 
kulturlandskap. 

• Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. (FOR-2014-12- 19-
1726). Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsene av planer, og når det skal tas stilling til om, og 
på hvilke vilkår planer, kan gjennomføres. 

• Forskrift om kart, stadfestet informasjon, arealformål og kommunalt planregister. (FOR 2009- 06-26 
nr.851). 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt ved kongelig resolusjon 
12.05.2015. Regjeringen har fastsatt nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. 
Hensikten er å gjøre planleggingen mer målrettet og sikre at viktige nasjonale interesser blir ivaretatt. 
Det skal bla legges større vekt på klima og energi, minimere nedbygging av viktige landskap og en 
bilbegrensende arealbruk. 

• Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret. (LOV-2010-06 25-45). 
• Veiledning til forskrift om kommunal beredskapsplikt (DSB februar 2012) 

Statlige planretningslinjer, veiledere og rapporter  
Statlige planretningslinjer (SPR)/rikspolitiske retningslinjer (RPR) skal legges til grunn ved 
planlegging etter plan- og bygningsloven. Følgende kan være aktuelle; 

• Statlige plantretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
(Kgl.res av 26.09.2014) 
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• Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (1995). 
• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012 og M-

128/2014). 
• Veileder – Naturmangfoldloven kapittel II (2016). 
• NVE: Flaum- og skredfare i arealplaner. (Retningslinjer nr. 2/11) 
• Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt 8.12.2015 
• Landskapskonvensjonen, vedtatt 1. mars 2004 

 

4.2 Nasjonal transportplan 
• I grunnlagsdokumentet for NTP 2018-2029 var E6 Øyertunnelen, løp nr 2, prioritert som et 

bundet prosjekt med 1300 mnok statlige midler med oppstart i 2022/2023 (på lav ramme) 
• I NTP 2018-2029, som ble lagt fram 5. april 2017 er imidlertid etablering av nytt tunnelløp 

for Øyertunnelen utelatt.  
• Statens vegvesen har ikke mulighet til å godkjenne et fravik fra kravet til rømningsvei når 

ÅDT overstiger 8000. Dette fremgår bl.a. av tunnelsikkerhetsforskriften, §8 Sikkerhetstiltak, 
6 avsnitt.  

• På bakgrunn av kravene i tunnelsikkerhetsforskriften vil Statens vegvesen fortsette arbeidet 
med utarbeidelse av planprogram og reguleringsplan for Øyertunnelen, løp 2. 

4.3 Planstatus for området 
Planområdet dekkes i hovedsak av reguleringsplanen for E6 Tingberg-Tretten, datert 13. april 
2007, godkjent av Øyer kommune august 2007. Den nye reguleringsplanen som skal 
utarbeides for E6 Øyertunnelen, løp 2, vil overlappe og/eller grense inntil følgende planer;  

• Reguleringsplan for E6 Tingberg-Tretten, vedtatt 30.08.2007 
• Reguleringsplan for Rv. 254, Tretten bru og jernbanekryssing, vedtatt 16.06.2005 
• Reguleringsplan for Stavsplassen, vedtatt 29.8.08 
• Reguleringsplan for Tretten sentrum, vedtatt 28.8.97 
• Kommuneplan for Øyer, vedtatt 30.11.2000 
• Kommunedelplan for Tretten, vedtatt 16.11.92 

                                                                          

4.4 Særlige forhold på strekningen 
På deler av strekningen nord for tunnelen grenser E6 til Trettenstryka fuglefredningsområde. 
Området er vernet etter naturmangfoldloven. Formålet med fredningen er å bevare det rike 
fuglelivet og fuglenes livsmiljø, særlig av hensyn til overvintrende fossekall og annen vannfugl.   

Lågen er også gyte- og oppvekstområde for storaure. Det er registrert flere gyteområder for 
storaure ved Tretten. Lokalitetene er Lybekkstrømmen ved Tretten (sør for Tretten bru), Bådstø 
ved Tretten, (nord for Moksa) og Moksa. Storauren i Lågen påvirkes av kraftutbygging, 
kanalisering og andre inngrep og det er derfor viktig å begrense ytterligere negativ påvirkning 
av gyteområder.   
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5 UTREDNINGSTEMA OG PROBLEMSTILLINGER 
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal konsekvensutredninger være tilpasset 
omfanget og nivået på planarbeidet, og være relevant for de beslutninger som skal tas. 
Konsekvensutredningen skal ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig 
oppdatering av denne.   

I forbindelse med utarbeiding av kommunedelplan for E6 Tingberg – Tretten ble det 
gjennomført konsekvensutredning for hele strekningen i 1999. Ut fra nye overordna føringer og 
tiltakets mulige påvirkning på omgivelsene, vil det være behov for suppleringer.  

Planene omfattes av «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven Vedlegg I». Planer som alltid skal konsekvensutredes. 

Infrastrukturtiltak 17. Veier med investeringskostnader på mer enn 500 millioner kr. 

5.1 Alternativ som foreslås utredet 
I gjeldende reguleringsplan for eksisterende tunnel er det forutsatt at nytt løp for Øyertunnelen 
skal gå på østsiden, men det er ikke lagt tilstrekkelig til rette for dette i planen. Statens 
vegvesen har gjennomført en vurdering av om Øyertunnelen løp 2 bør planlegges på øst- eller 
vestsiden av dagens løp. Dette er ikke en konsekvensvurdering av hele tiltaket, men kun en 
sammenligning av alternativ for tunneltrase, øst eller vest, sett i forhold til hverandre.  

Resultatet viser at det østre alternativet kommer best ut på grunn av tilrettelagt teknisk utstyr 
og at tiltaket hovedsakelig gir inngrep i allerede berørte områder. Vestre alternativ gir store 
inngrep i urørt terreng ved søndre påhugg og ved Holmen gard, på Tretten, og medfører større 
endringer på kommunal VA og teknisk anlegg.   
 

 Konklusjonen er at vi går videre med planlegging og prosjektering av ett alternativ, 
østre linje for E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp 2. 
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0 - Alternativet 
Konsekvensene ved et tiltak framkommer ved å måle/sammenligne forventet tilstand etter at 
tiltaket er gjennomført, mot forventet tilstand uten at tiltaket realiseres. 

Alternativet som representerer videreføring av dagens status kalles «0-alternativet». Her skal 
man altså vurdere konsekvensene av at planlagt tiltak ikke blir gjennomført.  

Alternativ 1 (hovedalternativet) 
Det foreslås utredet ett alternativ øst for dagens E6. Tiltaket omfatter i hovedsak ny tunnel 
parallelt med dagens tunnel gjennom Skarsmoen, samt utvidelse av E6 fra to felt til 2+2 i 
dagsonen på Rustberg og Tretten.  

5.2 Metode 
Utredningen utføres med utgangspunkt i forskrift for konsekvensutredning og Statens vegvesen 
håndbok V712 “Konsekvensanalyser”. 

Som utgangspunkt benyttes standard metode for konsekvensanalyse definert i Statens 
vegvesens håndbok V712. De aktuelle KU-tema utredes etter følgende struktur: 

Områdets verdi: Vurderes på en tredelt skala; liten-middels-stor 

Tiltakets omfang: Vurderes på en femdelt skala fra «Meget stort negativt» til «Meget stort 
positivt» 

Tiltakets konsekvens: For hvert utredningstema sammenholdes områdets verdi og tiltakets 
omfang, jf. «Konsekvensvifta» i håndbok V712.  
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Figuren viser konsekvensvifta (kilde: Statens Vegvesen. Håndbok V712) 

 

5.3 Prissatte konsekvenser 

5.3.1 Støy 

Mulige virkninger  
Etablering av nytt tunnelløp med tilhørende vegsystem sør og nord for tunnelen kan endre 
støysituasjonen for tilgrensende bebyggelse.  

Hva skal utredes? 
Det skal utføres støyberegninger ihht. Nordisk beregningsmetode for vegtrafikkstøy og etter 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 med tilhørende veileder. 
Beregningene skal illustreres i støykart samt tabell som viser støyverdier før og etter utbygging 
med evt. støytiltak for støyømfintlig bebyggelse. 

Det ble gjort en del tiltak ved bygging av ny E6 og tunnel i forrige utbygging, bl.a. støyvoller på 
den aktuelle strekningen. I tillegg er det utført en del lokale støyskjermingstiltak. Det må 
vurderes om det er behov for supplerende tiltak.   

Samlet vurdering: 

Til slutt sammenstilles alle konsekvenser i en 
samlet vurdering. Her vil også tema som 
bearbeides i «Virkninger av planforslaget» 
inngå i helhetsvurderingen. 

Eventuelle avbøtende tiltak vurderes og 
foreslås. 

Anleggsperioden skal også omtales.  
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5.3.2 Lokal luftforurensning 

Mulige virkninger  
Ved etablering av nytt tunnelløp vil all utlufting føres mot portalåpningene. Dette vil medføre 
noe mere luftforurensning i portalområdene enn i dag.  

Hva skal utredes? 
Det vil gjøres vurderinger av luftkvalitet i tråd med retningslinje for behandling av luftkvalitet i 
arealplanlegging T-1520.  

5.3.3 Samfunnsøkonomisk nytte 

Hva skal utredes? 
De prissatte konsekvensene skal vurderes samlet i en nytte-/kostnadsanalyse. Dette er en 
beregning av den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak gir opphav til. Det 
teoretiske grunnlaget for nytte-/kostnadsanalysen er beskrevet i Håndbok 140. I nytte-
/kostnadsanalysen veies kostnader forbundet med tiltaket opp mot de nyttevirkninger det 
samme tiltaket gir. 

Kostnadsberegningen skal ha en nøyaktighet på +/- 10 %. Det utarbeides kostnadsoverslag for 
ett alternativ. Utarbeidelse og kvalitetssikring av kostnadsoverslag skal skje i henhold til 
Håndbok R764: Anslagsmetoden, utarbeidelse av kostnadsoverslag.  

Følgende tema vil inngå i analysen: 
• Trafikant og transportbrukernytte 
• Operatørnytte 
• Budsjettvirkning for det offentlige  

 

5.4 Ikke-prissatte konsekvenser 

5.4.1 Landskapsbilde 
Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av et vegtiltak. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset 
landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen 
(reiseopplevelse).  

Mulige virkninger  
Utbygging av tunnelløp 2 vil resultere i utvidet skjæring mot øst i områdene rundt portalsonene 
både i nord og sør. Inngrepet vil være synlig fra omkringliggende områder.  

Hva skal utredes? 
Omfang og konsekvenser av tiltaket, spesielt rundt portalsonene i nord og sør, vil bli vurdert. 
Dette omfatter bl.a. fjernvirkning, tilpasning av skjæringer/fyllinger til eksisterende terreng, 
tilpasning av teknisk bygg til omgivelsene, plassering/utforming av vegutstyr som rekkverk, 
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viltgjerde, skilt, bommer o.l., reiseopplevelse. Det skal utarbeides illustrasjoner som viser 
fjernvirkning av inngrepene i portalsonene i sør og nord.   

5.4.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Tema nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkning for beboerne i og brukerne av det 
berørte området.  

Mulige virkninger 
Nytt tunnelløp vil ikke utløse store endringer fra eksisterende situasjon. Ny veg vil komme noe 
nærmere enkelte bygninger, men er ikke antatt å føre til store konsekvenser for tilhørende 
uteområder. Myke trafikanter vil få samme situasjon som dagens.   

Hva skal utredes?  
Hensyn til nærmiljø og friluftsliv vil bli beskrevet og vurdert ifht omfang (arealbeslag, myke 
trafikanter, kryssende turstier, barn og unge) og konsekvens (barrierevirkning, tilgjengelighet, 
miljøbelastning) av tiltaket.  

5.4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Formålet er å frambringe kunnskap om kulturmiljøverdiene i influensområdet, 
og belyse hvordan tiltaket vil kunne påvirke kulturminner og kulturmiljø.  

Mulige virkninger 
Ved Holmen, nord for tunnelen, er det påvist et område med automatisk fredete 
bosetningsspor i dyrka mark. Vegen er foreslått utvidet østover og vil ikke komme i berøring 
med dette området.  

Hva skal undersøkes? 
Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 må oppfylles før reguleringsplanen kan 
vedtas. Det må foretas nødvendige avklaringer av forholdet til automatisk fredete kulturminner 
i forbindelse med planarbeidet.  

Grunnlagsmateriale 
• Den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden 
• Det landsomfattende bygningsregisteret SEFRAK 
• Tidligere registreringer gjort i forbindelse med E6 Øyer-Tretten 
• Tidligere konsekvensutredning for E6 Øyer-Tretten 

 

5.4.4 Naturmiljø 
Tema naturmiljø omfatter naturgrunnlaget og naturmangfoldet, og inkluderer mangfold av 
landskap, naturtyper, arter og genetisk mangfold. Inkludert er også viktige økologiske 
funksjonsområder og biologiske prosesser, knyttet til natursystemene som planområdet 
influerer. Begrepet naturmiljø omfatter alle terrestriske (landjorda) og limnologiske (ferskvann) 
forekomster og biologisk mangfold knyttet til disse.  
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Mulige virkninger 
Tiltaket vil måtte berøre Lågenvassdraget i anleggsperioden for å få utført eventuelle 
plastringsarbeider i vegskråningen ut mot Lågen. Områdene som antagelig vil bli berørt er 
elveskråningen nord for Tretten bru. Slik veglinja er foreslått lagt vil tiltaket ikke påvirke 
naturmiljø i vesentlig grad i permanent situasjon. Målet er å minimere prosjektets inngrep og 
påvirkning på Lågenvassdraget generelt.  

Det er vurdert at tiltaket kan gi følgende konsekvenser for naturmiljøet:  

Trettenstryka fuglefredningsområde i Lågen:  
Arealbeslag, midlertidig i anleggsperioden og ev. permanent. Påvirke funksjonsområdet for 
fugler ved endret strømningsforhold, sedimenter osv. 

Gyteområder for ørret i Lågen: 
Påvirke funksjonsområdet for gyting og oppvekstområde ved endret strømningsforhold, endret 
substrat samt arealbeslag ved utfylling i elva. Permanent påvirkning samt midlertidig påvirkning 
i anleggsperioden ved innsnevring av elveløp. 

Forurensning til Lågen:  
• Akutt forurensning i anleggsperioden fra anleggsmaskiner og annet 
• Forurensning fra drivevann ved bygging av tunnel 
• Forurensning fra tunnel/rensebasseng fra ferdig tunnel. Dagens løsning må eventuelt 

oppdimensjoneres 
• Forurensning fra midlertidige deponiområder 

Andre bekker og tjern: 
Påvirke vannstand og vannkvalitet i andre vannforekomster og som bekker og små tjern ved 
bygging av tunnel under vannforekomstene. 

Datagrunnlag for naturmiljø 
Data i tilgjengelige kartdatabaser på nett som Naturbase, Artskart, NGU, NVE Atlas, Kilden og 
andre databaser er vurdert. Konsekvensutredning (fra 1999) samt reguleringsplan for E6 
Tingberg- Tretten. (2007). Det foreligger: 

• Godt datagrunnlag for arter og naturtyper og verneområder 
• Gode men noe eldre data om gyteområder i Lågen 
• Naturtyper og arter på land er godt kartlagt. Lite sannsynlig av tiltaket vil påvirke disse 

negativt 

Hva skal utredes? 
Veglinja og 3D-modell er grunnlag for beregning av hvor mye tiltaket vil påvirke Lågen ved 
eventuell utfylling. Vurderinger etter naturmangfoldloven §§ 8-12 ligger til grunn for hva som 
skal utredes. Omfang av inngrep vil være avgjørende for å kunne vurdere hvilke hydrologiske 
undersøkelser som bør utføres og beregnes. Hydrologien henger også sammen med hvor mye 



 

14 
 

tiltaket vil påvirke gyteområder og andre funksjonsområder i Lågen. Det skal gjøres vurderinger 
etter naturmangfoldloven §§ 8-12.  

• Midlertidig påvirkning av gyteområder ved ev. innsnevring av elva og anleggsaktivitet i 
eller ved elva  

• Permanent påvirkning på elva med ev. endret fyllingsfot ned mot elva.  
• Vurdere behov for undersøkelser av hvordan verneområdet Trettenstryka og fuglene 

som er knyttet til dette området blir påvirket  
• Forurensningsgrad og utslippspunkt fra drivevann fra tunnel og annen forurensning i 

anleggsperioden må vurderes i forhold til resipienten Lågen.  
• Påvirkning ved utslipp fra ferdig veganlegg som f.eks. utslipp fra 

sedimentasjonsdammer. 

5.4.5 Naturressurser 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i ferskvann, 
vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, vann, 
berggrunn og løsmasser som ressurser. Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er 
grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri.   

Mulige virkninger 
• Påvirke vannstand og vannkvalitet i grunnvannsbrønner og andre drikkevannskilder ved 

bygging av tunnel eller ved utslipp av forurensning. 
• Noe permanent arealbeslag av landbruksjord 
• Midlertidig arealbeslag av landbruksjord og eventuell negativ påvirkning av 

landbruksjord brukt som midlertidig depot. 

Redegjøre for datagrunnlag og kilder 
• Nasjonale databaser med info om grunnvannsbrønner, vannforekomster, faresoner  
• Flomsonekart fra NVE (fra modell) 
• Konsekvensutredning samt reguleringsplan for E6 Tingberg- Tretten 
• Erfaring fra bygging av første løp i Øyertunnelen 

Forslag til hva som må kartlegges 
• Midlertidig og permanent arealbeslag 
• Flomberegninger i hovedvassdrag og mindre elver og bekker 
• Fare for løsmasseskred langs mindre bekker og elver. 
• Oppføling av vannivå og vannkvalitet i drikkevannskilder og vannlokaliteter. Før-, 

under- og etterundersøkelser  
• Tiltakets eventuelle påvirkning av reservevannkilden på Tretten 

 

5.5 Risiko og sårbarhetsanalyse 
Risiko- og sårbarhetsanalyse(ROS-analyse) skal gjennomføres i reguleringsplanfasen. ROS-
analyse er en god og realistisk fremstilling av risikobildet hvor man vurderer hvorvidt den 
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planlagte vegen vil medføre endret risiko for mennesker, miljø og/eller materielle verdier. 
Analysen skal utføres for både anleggsfasen og driftsfasen. 
Hovedhensikten med en ROS-analyse er å gjøre en systematisk gjennomgang av mulige 
uønskede hendelser og å vurdere hvilken risiko disse hendelsene representerer. 
Sannsynligheten for at en hendelse inntreffer må anslås. Sentrale tema er blant annet 
trafikksikkerhet, grunnforhold (geologi og geoteknikk), flom/skred forurensning og støy.  
 
Trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse etter vegforskriftens §3 utføres i etterkant av ROS-
analysen. 

6 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

6.1 Planprosess 
Planforslaget fremmes som en detaljreguleringsplan. Forslag til planprogram skal sendes på 
høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner og legges ut til offentlig ettersyn. 
Dette gjøres samtidig som det varsles planoppstart. Frist for uttalelse til planprogram skal være 
minst 6 uker. Øyer kommune fastsetter planprogrammet for planarbeidet. Planen vedtas 
endelig av kommunestyret. 

Statens vegvesen utarbeider forslag til reguleringsplan med vurdering av tiltakets konsekvenser 
i tråd med fastsatt planprogram.  

6.2 Medvirkning 
I planprosessen skal det legges vekt på god informasjon utad og mulighet for medvirkning fra 
grunneiere og andre berørte i tråd med intensjonene i plan- og bygningsloven. 

Det vil være viktig med et godt samarbeid med Øyer kommune. Staten vegvesen vil etter 
nærmere avtale delta på orienteringsmøter i kommunale utvalg. Regionalt planforum vil 
benyttes for dialog med regionale og statlige aktører som NVE, Oppland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Oppland. 

Det er opprettet nettsted for prosjektet der offentlige dokumenter fra planarbeidet skal være 
tilgjengelige og hvor det legges ut informasjon om prosess og fremdrift;  

Se Statens vegvesen: www.vegvesen.no/e6biriotta 
Se Øyer kommune: http://www.oyer.kommune.no/ 

Planprogrammet og regelverket for konsekvensutredninger skal sikre at man i plansaker får en 
bred medvirkning i hele planprosessen. Gjennom høring av planprogrammet gis det anledning 
til å påvirke både hvilke spørsmål som er viktige og som bør utredes, og den videre saksgang 
hvor det endelige planforslaget med tilhørende vurderinger av tiltakets konsekvenser skal 
behandles. 

http://www.vegvesen.no/e6biriotta
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Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om 
planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i planprosessen og i foreslåtte løsninger og 
konsekvenser av disse.  

Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelsen av reguleringsplanen og 
vil sammen med Øyer kommune stå som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. 
Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal medvirkning i planarbeidet.  

6.3 Framdriftsplan 

Statens vegvesen ser for seg følgende framdrift for det videre arbeidet; 

 Planprogram sendes på høring sommeren 2017 
 Fastsatt planprogram innen høsten 2017  
 Starte regulering høsten 2017 
 Ferdig godkjent reguleringsplan innen sommer 2018 

På grunnlag av planprogrammet skal Statens vegvesen legge frem forslag til reguleringsplan for 
E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp 2 i Øyer kommune. Begrunnelsen for planforslaget skal 
ta utgangspunkt i de gjennomførte analyser og vurderinger.  

Statens vegvesen tar forbehold om at det kan bli endringer i planlagt framdrift som følge av 
styringssignaler om prioritering av planmidler.  
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