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1 GENERELLE BESTEMMELSER (PBL. § 11-9) 

1.1 PLANKRAV 

Det skal foreligge godkjent reguleringsplan før anleggsarbeidet for ny firefelts E6 kan starte. 

1.2 FORHOLDET TIL GJELDENDE AREALPLANER 

I de tilfeller hvor det er konflikt mellom gjeldende arealplaner og denne planen gjelder 
kommunedelplanen for E6 Vingrom-Ensby foran tidligere vedtatte planer. 

1.3 STØY 

Gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) skal legges til 
grunn for gjennomføring av støyreduserende tiltak mot bebyggelsen. 

1.4 LUFTFORURENSNING 

Gjeldende retningslinje for behandling av luftforurensning i arealplanfasen (T-1520) skal 
legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan for tiltaket. 

1.5 REKKEFØLGEKRAV 

Støyreduserende tiltak iht. bestemmelse § 1.3 skal være ferdigstilt før ny veg tas i bruk. 

Alternativ III-A-3 og III-B: Innen to år etter åpning av ny E6 skal dagens E6 saneres på 
strekningen der ny E6 etableres i tunnel.  

1.6 BYGGEGRENSER 



Det er lagt til grunn en byggegrense på 100 m fra senterlinje i ny E6. Alle byggesaker 
innenfor byggegrensen for E6 skal sendes Statens vegvesen for uttalelse, også de saker 
som ligger innenfor regulerte områder. 
 
 
1.7 KRAV FOR SENERE FASER 

Følgende tema skal utredes/vurderes nærmere i regulerings- og prosjekteringsfasen: 
 

 Støyberegninger, fasadeberegninger og fastsettelse av støydempende tiltak mot 
bebyggelse. 

 Tiltak for å begrense viltulykker. 
 Utarbeide plan for ytre miljø og rigg- og marksikringsplan. Tiltak i plan for ytre miljø 

skal kontraktsfestes for bygge-, drifts- og vedlikeholdsarbeidet. Plan for ytre miljø skal 
blant annet omhandle krav til prosess for etablering av rigg- og deponiområder, 
inkludert utredningskrav mht. ytre miljø for slike områder. 

 Alternativ III-B: Etterbruk av arealet for dagens E6 trasé der ny E6 etableres i tunnel 
ved Fåberg skal utredes og avklares gjennom arbeidet med reguleringsplanen. 

 
2 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL (PBL. § 11-7) 

2.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

Formålet angir areal for utbygging av veganlegg, inkludert, kryss/rundkjøringer, 
konstruksjoner, lokalveger, kollektivholdeplass og parkering.  
 
 
3 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (PBL. § 11-8) 
 
 
3.1 SIKRINGSSONE – tunnel H_190 
Ved søknad om tiltak i grunnen som innebærer boring, pigging eller sprenging skal vegeier 
varsles og risiko for skade på tunnel avklares.  
 
 


