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Sammendrag:
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:
-

Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med:
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse»
Under pkt. 5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med lavere
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap.

Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune,
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av
varslingskart alternativ 2.
Saksutredning:
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.
Ny E6 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene, og planprogrammet er
felles for Lillehammer og Øyer kommuner. Det er eget kart for varsel om oppstart for hver
kommune. I reguleringsplanen vil juridisk bindende plankart og bestemmelser utarbeides
for hver kommune separat.
Hensikten med planarbeidet
Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en reguleringsplan som regulerer en fire-felt
sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t fra Storhove til Øyer.
Et planprogram skal avklare planprosessen og sentrale temaer i planarbeidet, jf. pbl § 4-1.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen med frister
og deltakere, opplegget for medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig
berørt. Planprogrammet skal også vise hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for
utredninger. Det er besluttet å fremme felles planprogram for hele strekningen fra Storhove
og inn i Øyer kommune, forbi Ensby. Vedtaket som gjøres av kommunestyret i Øyer
omhandler forhold som geografisk berører Øyer kommune.
Avgrensing Øyer
Som nevnt under kapittel 1.1 i planprogrammet ble strekningen for nye E6 utvidet fra Ensby
til sør for Granrudmoen da Nye Veier overtok prosjektet fra Statens vegvesen. Nye Veier
anbefalte ovenfor Samferdselsdepartementet en forlengelse av utbyggingsprosjektet E6
Kolomoen - Ensby til også å omfatte strekningen videre nordover slik at det overlappet med
det ferdig utbygde prosjektet E6 Øyer - Tretten (2013). Dette mente Nye Veier ville være en
hensiktsmessig tilpassing for å øke den samlede samfunnsøkonomiske nytten av prosjektet
og hvor trafikantopplevelsen av ny veg vil bli forbedret.
Nye Veier antar at det kan oppnås sammenhengende motorveg med fartsgrense 110 km/t
fram til Øyer og at prosjektet vil få en naturlig avslutning mot prosjektet Øyer – Tretten, det
vil si ca. 1,2 km sør for krysset ved Granrudmoen. Samferdselsdepartementet vurderte i sitt
brev datert 1. april 2018 at det vil være en god løsning å forlenge Nye Veier sin
ansvarsstrekning, og på den måten unngå et standardsprang fra 110 km/t til 80 km/t og så
opp til 90 km/t igjen.
Vurdering av alternativer
Det er i dag kryss ved Ensby og Granrudmoen i Øyer kommune. Som en del av planarbeidet
vil det bli sett nærmere på kryssplasseringer. Prosjektet vil se helhetlig på kryssløsninger, og
med en utvidelse av prosjektet fra KDP E6 Vingrom - Ensby og videre nordover mot
Granrudmoen kan det være aktuelt å tenke nytt. Etablering av nytt kryss sør for
Granrudmoen (Hafjell) og nedlegging av Ensbykrysset og eventuelt krysset ved
Granrudmoen, er noe som vurderes.
Krav til Konsekvensutredning/ forholdet til overordnet plan
Kapittel 3 i forslag til planprogram gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet,
både statlig, regionalt og kommunalt. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby ligger som
grunnlag for løsninger, og gir rammer og føringer for reguleringsplanen for den strekningen
denne gjelder.
Deler av tiltaket er tidligere konsekvensutredet på kommunedelplannivå i forbindelse med
Kommunedelplan E6 Vingrom-Ensby. Planprogrammet legger opp til at hele
reguleringsplanen på ny skal bli konsekvensutredet, på tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal
være utredet i henhold til §6 b). Det er derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og
i forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning
for de tema planprogrammet fastsetter.
Medvirkning
Det legges i planprogrammet opp til medvirkning ut over det som er lovpålagt gjennom plan
og bygningsloven. Det skal i forbindelse med høring av planprogram og planforslag

gjennomføres åpent plankontor og åpne folkemøter. Det er opprettet en ekstern
arbeidsgruppe med representanter fra regionalt nivå. Det er planlagt drøfting av
planmateriale i regionalt planforum. I forbindelse med behandling av planprogram og
planforslag skal det orienteres i politisk utvalg.
Planprosess
Det ble avholdt oppstartsmøte 6.12.18. Nye veier orienterte Kommunestyret den 31.01.19.
Forslag til planprogram ble diskutert i Regionalt planforum 29.01.19. Det vil bli varslet
oppstart av planarbeidet samtidig som planprogrammet sendes på høring.
Fremdrift
Fremdriftsplanen viser fastsetting av planprogram, samt førstegangsbehandling av
planforslaget, før sommer 2019. Sluttbehandling for reguleringsplanen er forespeilet høst
2019. Årsaken til den raske fremdriften er planlagt byggestart i 2020.
Vurdering:
Rådmannen anser planprogrammet til å være av tilfredsstillende kvalitet for å legges ut til
høring/offentlig ettersyn. Under følger en vurdering av relevante tema.
Felles planprogram
Nye veier har utarbeidet et felles planprogram for hele planstrekningen. Fra Storhove til
Ensby ligger kommunedelplanen til grunn. Rådmannen presiserer at vedtak som blir fattet
gjelder planprogrammet for strekningen som geografisk ligger innenfor Øyer kommune.
Vedlagt varselkart viser også dette. Rådmannen vil etter høringen vurdere om det er
hensiktsmessig å fastsette et felles planprogram, eller om det blir behov for å ha to separate
planprogram. Dette vil blant annet avhenge av behov for endringer som følge av høringen
eller politisk behandling i forbindelse med høringen. Planens juridiske dokumenter vil
uansett bli delt opp mellom Øyer og Lillehammer kommuner.
Fremdrift
Det legges opp til en hurtig fremdrift for planarbeidet og det er liten tid mellom foreslått
tidspunkt for vedtak av planprogram og tidspunkt for når det må foreligge et utkast til
planforslag, for at planen skal kunne legges ut på høring ca. en mnd. etter vedtak av
planprogrammet. Rådmannen er opptatt av effektivitet i planarbeidet, men samtidig skal
planprosessen og planmaterialet ha god kvalitet. Rådmannen stiller spørsmål om Nye Veiers
fremdriftsplan grenser opp mot uforsvarlig hurtig fremdrift, men legger til grunn at
kommunen kommer til å ta seg den tiden det tar for å kunne saksbehandle dokumentene
innenfor reguleringsplanprosessen på en forsvarlig måte. Det er kommunen som skal ha
hånd om alle prosedyrer i planarbeidet.
Opplegg for medvirkning
Rådmannen ser det som positivt at det gjennomføres «åpent plankontor» og folkemøter i
forbindelse med høringene av planprogram og planforslag. Dette gjør det mulig for
offentligheten å få enklere tilgang til et så omfattende planmateriale, samt å gi rom for å
opplyse om konsekvenser for enkelt tema eller områder. Opplegget for medvirkning som er
skissert virker også å ivareta behovet for tett dialog med politikerne og regionale
myndigheter på en god måte.

Konsekvensutredning
Øyer kommune har som ansvarlig planmyndighet vurdert at tiltaket kommer inn under
forskrift om konsekvensutredninger - § 6b) Vedlegg I, pkt. 7. Det er enighet om å
gjennomføre KU på reguleringsplan nivå for hele planområdet, selv om
strekningen Storhove – Ensby allerede er konsekvensutredet i KDP. Rådmannen ser det som
positivt at det gjennomføres en felles KU for hele strekningen, og mener dette er med på å
ivareta helheten. Det gjør at man i stor grad unngår vurdering av gråsoner, mellom hva som
er en vesentlig og mindre vesentlig endring av KDP i reguleringsplanforslaget, og hvorvidt
ulike tema har riktig detaljnivå i utredningene som ble gjort i KDPs konsekvensutredning.
For mange tema er konsekvensutredningen i KDP gjort med høyt detaljnivå, og mye av
informasjonen herfra kan tas med inn og brukes som grunnlag i de nye vurderingene.
Statens vegvesens håndbok V712 for ikke prissatte konsekvenser vil bli benyttet som
metode for konsekvensutredningen. Relevante tema fra prissatte konsekvenser vil bli tatt
med som egne tema i konsekvensutredningen, men her vil ikke V712-metodikken bli
benyttet. For Øyer kommune er liten del av strekningen innenfor KDP Vingrom-Ensby, så
konsekvensutredningen for store deler av strekningen vil være ny.
Konsekvensutredningen skal dermed, som vist i kapittel 6, ta for seg «landskapsbilde»,
«naturmangfold», «naturressurser», «friluftsliv/by- og bygdeliv» og «kulturarv»,
(ikkeprissatte konsekvenser), i tillegg til «støy», «luftforurensning», «trafikk», «klima» og
«lokal og regional utvikling» (prissatte konsekvenser). Det vil bli gjort en samlet vurdering av
virkninger av tiltaket. Det stilles krav om at vekting mellom ulike tema skal synliggjøres.
Alternativer:
- Kryss
Rådmannen ser positivt på at det skal utredes alternativer for nye kryssløsninger og retning
på vegutvidelse i planarbeidet og at det skal fremgå i planarbeidet de vurderingene som er
gjort. Men rådmannen forventer at det kan oppstå situasjoner i planprosessen som gjør det
ønskelig å fremlegge alternative løsninger for delstrekninger, spesielt med tanke på
kryssløsninger, da dette ikke har vært gjenstand for vurderinger i overordnet plan.
- Fartsgrense
Det planlegges utbygging av ny veg med fartsgrense 110 km/t. Veg med slik fartsgrense har
store krav blant annet til kurvatur. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og
store inngrep i kulturlandskapet må det konsekvensutredes et alternativ med lavere
fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap.
Ut over dette finner rådmannen at tema som er aktuelle for konsekvensvurdering i Øyer
kommune er belyst i planprogrammet.
Avgrensning Øyer - Varslingsområde
Nye veier foreslår et varslingsområde som strekker seg fra Øyers grense og frem til sør for
Lilleputthammer. Varslingsområde tar med seg mer enn det som skal reguleres til veg, for å
kunne vurdere og inkludere vassdrag, terrenghelninger, landbruksveger og evt. rigg og
anleggsområder. Varselgrense er ikke det samme som endelig planavgrensning, men en ytre
grense for områder som kan inkluderes i plangrensen. Nye veier mener de i varselgrensen

har tatt høyde for dette, og har med tilstrekkelig areal.

Nye Veier AS – Varslingsområde

Alt. 2 Varslingsområde

I oppstartsmøte med Nye Veier ba rådmannen Nye Veier AS om å lage et alternativ 2 til
varslingsområde. Rådmannen foreslår at varslingsgrensa utvides til å gå forbi Granrudmoen
kryss og videre til Jevnefjorden/Langvik camping, jf. varslingskart alternativ 2. Bakgrunnen
for ønske om et utvidet varslingsområde er at rådmannen ønsker at man skal tenke
helhetlig på strekningen og derav ta med krysset i Øyer sentrum/Granrudmoen i
sammenheng med reguleringen av E6 med 110 km/t fartsgrense.
Krysset på Granrudmoen var ikke gjenstand for større endring i forbindelse med regulering
av E6 fra Granrudmoen til Tingberg i 2007-2009, selv om Øyer kommune ønsket en annen
løsning. I forbindelse med reguleringen den gangen ble det kun gjort mindre justeringer for
fotgjengere under E6. Krysset fremstår fortsatt som trafikkfarlig for myke
trafikanter/skolebarn som passerer under krysset, da gang/sykkelvegen krysser to av-/påkjøringsramper til E6.
I forbindelse med orienteringer og drøftinger i KST-møtet i januar i år, omkring planarbeidet
for regulering av E6 til Øyer sentrum, er det trukket inn diskusjoner rundt
planlegging/regulering av løp nummer to for E6 i Skarsmoen. Rådmannen mener at tunnel i
Skarsmoen ikke bør trekkes inn i dette arbeidet som nå initieres. Planprogrammet for
tunnelløp nummer to ble vedtatt av Kommunestyret, sak 84/17, den 23.11.2017 og er et
eget planarbeid. Nye veier har fått midler til planlegging og bygging av E6 helt frem til Otta.
Med bakgrunn i ÅDT på dagens E6 bør planarbeidet for tunnelløp nr. 2 gjenopptas snart,
men uavhengig av denne reguleringsplanen.
VA
Under pkt. 3.5.2 pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med:
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse»

Konklusjon
Rådmannen mener at planprogrammet tar med seg de intensjonene som ligger i
kommunedelplanen for Vingrom – Ensby og innholdet som skal konsekvensutredes på en
tilfredsstillende måte. Planprogrammet legger opp til en bred medvirkning, men fremdriften
er etter rådmannen vurdering svært ambisiøs og det bør vurderes om denne er
gjennomførbar før fastsetting av planprogrammet.
Rådmannen forventer et godt og gjennomarbeidet planforslag, hvor de faglige vurderingene
i konsekvensutredningen legger grunnlag for valg av løsninger, og at det
åpnes for medvirkning gjennom hele planprosessen. Rådmannen anbefaler at
planprogrammet sendes på høring med varslingskart alternativ 2.
Rådmannens forslag til innstilling:
Iht. plan- og bygningslovens §§ 4-1 og 12-8 vedtar Øyer kommunestyre å legge
planprogrammet for «Reguleringsplan E6 Storhove – Øyer», datert 01.02.19, ut på
høring/offentlig ettersyn, med følgende korrigering:
-

Under pkt. 3.5.2. Pågående planarbeid i Øyer kommune må det suppleres med:
«Kommunedelplan for vann og avløp. Planen er under utarbeidelse»
Under pkt. 5.3. Dersom dette fører til vesentlige tap av dyrka jord og store inngrep i
kulturlandskapet i Øyer kommune må det konsekvensutredes et alternativ med
lavere fartsgrense som gir mindre virkninger for dyrka jord og kulturlandskap.

Vedtaket gjelder for de deler av planprogrammet som omhandler tiltaket i Øyer kommune,
det vil si strekningen fra Øyer grense til Jevnefjorden/Langvik camping, som det fremgår av
varslingskart alternativ 2.

Rådmannen
Ådne Bakke
Rådmann

Bente Moringen

