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Reguleringsplan E6 Storhove - Øyer. Fastsettelse av planprogram og utredning av 
alternativ med fire felt og 90 km/t. 
 
Planprogrammet for reguleringsplan E6 Storhove – Øyer skal fastsettes av Øyer 
kommune 23. mai 2019, og skal opp i planutvalget 7. mai. 
 
I saksfremlegget til planutvalget er det tatt inn et krav om utredning av et nytt alternativ 
D: «Alternativ D omfatter firefelts motorveg med 90 km/t for traseen gjennom Øyer 
kommune.» 
 
Vi gjør oppmerksom på at det i henhold til gjeldene vegnormal (håndbok N100 - 2019) 
ikke finnes en vegstandard med fire felt og 90 km/t. N100 angir at veger med fire felt 
skal ha 110 km/t (H3). Vi kan derfor ikke utrede en løsning gjennom Øyer som ikke er 
hjemlet i vegnormalene. 
 
Nye Veier vil se på en løsning med 90 km/t, i tråd med vedtaket i Øyer kommune ved 
utleggelse av planprogram til høring (pkt 3 i sak 8/19). Det vil være en løsning som i 
prinsippet er lik dagens veg. Vi har også tidligere uttalt at vi kan tegne opp en løsning 
med fire felt og 110 km/t til forbi Granrudmoen, og vil gjøre dette om kommunen 
ønsker, men dette er utenfor E6 Moelv-Øyer prosjektets avgrensning og finansiering. 
 
Det arbeides nå i Vegdirektoratet, med bakgrunn i bestilling fra 
Samferdselsdepartementet, med å se på alternativ standard for motorveger med lavere 
trafikk. Nye Veier har vært pådriver for dette og vil ta med eventuelle endringer i N100 
inn i det videre arbeidet med E6 Øyer – Otta. Vi må pr i dag forholde oss til gjeldende 
regelverk. 
 
Vi ser frem til et tett samarbeid i det videre arbeid med reguleringsplanen for E6 
Storhove – Øyer med tanke på både lokal, regional og nasjonal utvikling. 
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