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Forord: 
 
Nye Veier har fått ansvar for utvikling av E6 til motorvei på strekningen Øyer-Otta.  
Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets samfunns-
ansvar med gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 skal sikre en effektiv, 
robust og trafikksikker transportåre som bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal utvikling. 
Ny E6 skal fremme attraktivitet i kommunene gjennom en enklere reisehverdag som 
tilrettelegger for et felles bo- og arbeidsmarked. En forutsetning for at strekningen Øyer-Otta 
skal bli prioritert av Nye Veier er at det foreligger vedtatte planer for ny E6 i Øyer, Ringebu og 
Sel kommune og at nytten i prosjektet kan konkurrere med andre prosjekt i Nye Veiers 
portefølje.  
 
Nye Veier sendte forslag til planprogram og varslingsgrense til Øyer kommune i juni 2021. 
Kommunestyret i Øyer kommune vedtok 21.10.21 å legge forslaget ut på høring. 
 
Varsel om planoppstart og høring av planprogrammet for E6 Øyer-Frya ble offentliggjort på 
kommunes og Nye Veiers nettside 25. november 2021. Offentlig ettersyn og høring ble også 
kunngjort i avisene Gudbrandsdølen Dagningen og Dølen. Grunneiere innenfor 
varslingsgrensen, samt aktuelle myndigheter og organisasjoner ble direkte informert med 
brev. 
 
Åpent møte, dialogmøter med råd og utvalg samt åpen kontordag ble arrangert i Øyer 
kommune 6. og 7. desember 2021.   
 
Høringsfristen utløp 13.01.2022, det ble innvilget utsatt frist for blant annet Innlandet 
fylkeskommune. Ved utgangen av høringsperioden var det kommet inn 26 uttalelser. 
Herunder 9 fra offentlige myndigheter, 4 fra lag og foreninger og 13 fra privatpersoner. 
 
Alle høringsuttalelsene er sammenstilt og kommentert i dette notat.  
 
Revidert forslag til planprogram, vedlagt sammenstilling av høringsuttalelsene, vil 
oversendes Øyer kommune for politisk behandling og vedtak vinteren/våren 2022. Endringer 
etter høringsinnspill synliggjøres i planprogrammet. 
 
Prosjektleder for Nye Veier er Bjørn Åmdal. En rådgivergruppe med Asplan Viak AS og  
Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulenter skal utføre arbeidet for Nye Veier.           
Ola S. Brandvold fra Asplan Viak er oppdragsleder for rådgivergruppen. 
 
10. mars 2022 
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1 Innledning 
I forbindelse med varsel om planoppstart og høring av forslag til planprogram har Nye Veier 
mottatt innspill og forslag fra myndigheter, organisasjoner, lag og foreninger og 
privatpersoner. Alle innspillene er gjennomgått, oppsummert og svart ut i dette notatet. 
 
I vurderingen er innspillene kategorisert i enten:  
 
1. Informasjon til videre arbeid - betyr at informasjonen vil bli vurdert i det videre 
planarbeidet, men medfører ikke endring av planprogrammet (PP). NV tar kontakt ved behov 
for ytterligere informasjon knyttet tilbakemeldingene i høringsinnspillet. 
 
2. Innarbeides i planprogrammet - betyr at planprogrammet (PP) endres. Endringen som 
foreslås beskrives. 
Endringer i planprogrammet synliggjøres i revidert planprogram.  
 
3. Ikke direkte relevant for innholdet i reguleringsplan og KU – Innspillene gir 
informasjon som ikke er direkte relevant for utarbeidelsen av reguleringsplan og 
konsekvensutredning (KU).  
 
Kategoriene er synliggjort med fargekode i oppsummeringstabellene: 

1  Informasjon til videre planarbeid 

2  Innarbeides i planprogrammet 

3 Ikke direkte relevant for innholdet i reguleringsplan og KU 

 

2 Oversikt over uttalelser 
2.1 Oversikt over uttalelser fra myndigheter 
Nr. Myndighet Dato 
1 Bane NOR 11.01.2022 
2 Innlandet fylkeskommune 24.01.2022 
3 Statsforvalteren i Innlandet 13.01.2022 
4 Mattilsynet 07.01.2022 
5 Statens vegvesen 13.01.2022 
6  Direktoratet for mineralforvaltning 13.01.2022 
7 NVE 10.01.2022 
8 Lillehammer region brannvesen 14.01.2022 
9 Landbrukskontoret Lillehammer, Gausdal og Øyer 12.01.2022 

Se vedlegg 7.1. 
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2.2 Oversikt over uttalelser fra organisasjoner, lag og foreninger 
Nr. Navn Dato*) 
1 Jordvernalliansen  13.01.2022 
2 Øyer Tretten bondelag v/Per Kr. Simensgård 13.01.2022 
3 BirdLife Norge avd. Oppland 18.01.2022 
4 Norges lastebileier-forbund Innlandet 18.01.2022 

*) Dato for registering i Medvirkningsportal. Innspill sendt pr epost er registrert i portalen av 
prosjektet. Se vedlegg 7.2.  
 
2.3 Oversikt over uttalelser fra privatpersoner 
Nr. Navn Dato*) 
1 Bådstø Gjestgiveri og camping  02.09.2021 
2 Jørn Kraabøl 02.11.2021 
3 Jan Ivar Thorsrud 29.11.2021 
4 Torger Helleberg (felles med Sel og Ringebu kommune) 25.01.2022 
5 Berit Reiersen Moe og Fred Erling Moe 03.01.2022 
6 Rolf Tore Koen 08.01.2022 
7 Tore Tandhagen 11.01.2022 
8 Magnar Vedum 12.01.2022 
9 Tor Espen Koen 12.01.2022 
10 Kristin Asdøl og Jon Halvor Midtmageli 13.01.2022 
11 Stavsplassen DA1 20.01.2022 
12 Gutorm Aarnes 05.01.2021 
13 Bådstø havn v/ Bjørn Olav Nyfløt 27.01.2022 

*) Dato for registering i Medvirkningsportal. Innspill sendt pr epost er registrert i portalen av 
prosjektet. Se vedlegg 7.3.  

3 Uttalelser fra myndigheter 
3.1 Bane NOR 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
1 Eventuelle utfyllinger eller andre tiltak som kan 

endre strømningsforhold i Lågen, eller på annen 
måte kan påvirke motsatt bredd der Dovrebanen 
går, må utredes. Dersom tiltak kan ha negativ 
påvirkning på jernbanen langs Lågens vestre bredd, 
må avbøtende tiltak utredes og det må 
dokumenteres at tiltakene er gjennomførbare.  

Konsekvenser av 
inngrep/utfyllinger i vassdraget, 
også for jernbanen vil bli 
utredet jf. omtalen i PP kap. 
6.4.5.  
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3.2 Innlandet fylkeskommune  
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 

 
 Vedtakspunkt (punkt 1-13 under). Utfyllende 

kommentarer fra uttalelsen til samme tema i 
kursiv. Merknader som gjelder spesifikt Ringebu 
med grå skrift.  

 

1  E6 Øyer-Frya er et omfattende prosjekt som vil 
ha direkte og indirekte konsekvenser for mange 
innbyggere og for samfunnsutviklingen i de to 
kommunene og i regionen som helhet. 

 

2  Antall alternativer i utredningsprogram. 
Fylkesutvalget (FU) mener de tre alternative 
korridorene T5, B3 og A2B3, samt tilhørende kryss 
i Åmillom med opptrekksarm til Vålebru må være 
med i utredningsprogrammet. 
 
FU mener at Tunnelalternativet (T5) med 
tilhørende kryssløsninger ikke tidligere har vært 
konsekvensutredet og det vil være av stor 
betydning å få vurdert konsekvensene av dette 
alternativet opp mot de andre alternativene. 
Deretter må resultatet av utredningen vise om det 
bør reguleres ett eller flere alternativ. 
Fylkeskommunedirektøren mener en slik 
alternativvurdering bør behandles politisk og være 
gjenstand for medvirkning. 
For å få en reell medvirkning er det særlig viktig at 
konsekvensene av de ulike planalternativene 
kommuniseres og visualiseres på en lettfattelig og 
tydelig måte. 
 

Gjelder Ringebu kommune. 
 

3 Andel forbikjøringsfelt.  
Forbikjøringsfelt kan være viktige for å bedre 
fremkommeligheten. Det er samtidig 
arealkrevende og kostbart. FU mener derfor det 
må utredes hvilke positive og negative 
konsekvenser det har å øke andelen 
forbikjøringsfelt utover det som er minimumskravet 
i vegnormalen (Håndbok N100). 
 
Nye Veiers ambisjon om inntil 50% 
forbikjøringsstrekninger vil være krevende å få til 
slik terrenget er på store deler av strekningen og 

 

Med bakgrunn i prioritering av 
økt fremkommelighet og erfaring 
fra E6 Frya – Sjoa, ønsker Nye 
Veier å øke andelen 
forbikjøringstrekninger utover 
minimumskravet. Omfanget av 
forbikjøringsstrekninger vurderes 
med bakgrunn i samlet vurdering 
av ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser. 
Forbikjøringsstrekningene søkes 
plassert der det er minst 
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medfører betydelig nedbygging av dyrket mark 
og/eller utfylling i Lågen.  
Fylkeskommunen mener derfor 
utredningen må dokumentere positive og negative 
konsekvenser for både prissatte- og ikke prissatte 
tema ved en økning i andelen forbikjøringsfelt 
utover gitte minimumskrav i 
vegnormalen. 

konflikter med omgivelsene. 
Planprogrammet kap. 4. 2 
endres i samsvar med dette.   

 

4 To-løps tunneler.  
Trafikktallene på strekningen ligger like i 
underkant av innslagspunktet på ÅDT 8000 som 
er kravet til toløpstunneler. ÅDT for 
Ringebutunnelen er beregnet til ca. 7400 biler i år 
2045. FU mener planprogrammet må omfatte en 
utredning av behovet for å regulere og klargjøre 
for toløpstunneler mellom Tretten og Frya.  
 
To-løpstunneler kan bidra til å redusere 
arealbeslag i verdifulle områder ved at forbikjøring 
skjer i tunnel. Det forutsettes at det utredes 
alternative påhugg der konsekvenser for lokalmiljø 
og arealbruk utredes særskilt.  
 

Gjelder bare Ringebu 
Innslagspunktet på ÅDT for 
toløpstunneler er ihht. Håndbok 
N100 12.000, ikke 8.000.  Ved 
ÅDT > 8000 skal det etableres 
nødutganger ihht. krav i 
Håndbok N500. 
 
Når det gjelder etablering av 
tunnel ved Kleivberga og 
Ringebu så planlegges disse i 
utgangspunktet for ett løp og 
rømningsmulighet. Med 
bakgrunn i innspillene vil det bli 
vurdert om det er 
hensiktsmessig å sikre et 
tunnelløp til i reguleringsplanen. 
Dette tas inn i planprogrammet 
kap.4.2.   
 
Det arbeides videre med 
plassering og utforming av 
tunnel og tunnelportaler i videre 
planarbeid. 
 

5 Kryss.  
Planskilte kryss er arealkrevende, men gir 
samtidig økt tilgjengelighet og kan spare 
lokalmiljøet langs lokalvegene for 
trafikkbelastning. Samtlige krysslokaliseringer må 
utredes slik at konsekvensene for arealbeslag mm 
kommer tydelig fram og det må utredes alternative 
utforminger for å finne mulige måter å minimere 
arealbeslaget.  
 

 
Det er lagt inn 5 planskilte kryss 
på strekningen Øyer-Frya,  
• Tretten - som i dag 
• Krekke, alternativer er 

vurdert. Krysset er kombinert 
med adkomst til rasteplass. 

• Fåvang - som i KDP 
• Ringebu (alt. T5), todelt 

kryss gir mindre arealbeslag 
• Frya - tilsvarende som i 

vedtatt plan. Med 
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I tilknytning til krysset på Frya må det reguleres 
inn kjettingplass for trafikken som skal kjøre over 
fv. 27 Venabygdsfjellet (gjelder Ringebu).   
Kryssområder er også særlig arealkrevende 
samtidig som de er viktige for å gi tilgjengelighet til 
lokalmiljøet og spare lokalvegene for unødvendig 
trafikkbelastning. Det er derfor svært viktig at det 
gjøres utredninger av alternative løsninger for 
krysslokalisering og kryssutforming som synliggjør 
de ulike konsekvensene for ikke prissatte og 
prissatte faktorer 

kjettingplass og 
bussholdeplasser på lokalvei 
i begge retninger.  

 
Utforminger av kryssene på 
Krekke og Ringebu planlegges 
ihht. veinormalene.  Det søkes å 
finne løsninger som begrenser 
konsekvenser for miljøet. 
Løsningene bearbeides videre i 
teknisk plan.  
 

6 Standard på lokalveg.  
Nye lokalveger og utbedring av eksisterende 
lokalveger skal som hovedregel dimensjoneres 
etter gjeldende vegnormal med minimum 6,5 
meter vegbredde, inkl. 0,5 meter asfalterte skuldre 
utenfor kvitstripa.  
 
Der hvor spesielle forhold tilsier det, kan kravet 
fravikes. IFK som framtidig vegeier ønsker å bli 
involvert i slike vurderinger.  
Lokalvegen skal trafikkeres av busser, lastebiler 
og landbruksmaskiner, samt (økt) trafikk i 
bompengeperioden og må dimensjoneres ihht den 
reelle trafikken den skal betjene.  
IFK forutsetter at det gjennomføres tilstrekkelige 
trafikkberegninger og utredes konsekvenser for 
lokalvegnettet i anleggsperioden og 
bompengeperioden.  
Et slikt kunnskapsgrunnlag, sammen med 
erfaringer fra tidligere vegutbygginger er 
nødvendig for å finne løsninger som sikrer gode 
trafikksikre veger for både gående og syklende og 
andre trafikantgrupper langs lokalvegen. Det er 
også en forutsetning at behovet for etablering av 
busstopp og muligheter for park and ride i de 
planskilte kryssene samt nye holdeplasser langs 
lokalvegen for skoleskyss og andre 
kollektivreisende ivaretas. 

Innarbeides i planprogrammet 
kap. 4.4 at bredden på nye 
lokalveistrekninger i 
utgangspunktet skal være 6,5m.  
 
Det skal gjennomføres en TS- 
revisjon (vurdering av 
trafikksikkerheten på veien) av 
planforslaget (ny E6), og med 
basis i den vil det bli utarbeidet 
en TS-rapport. TS-revisjonen 
inkluderer lokalveistrekninger.  
 
Det skal gjøres 
trafikkberegninger jf. omtalen i 
planprogrammet 6.4.11. 
 
Se ellers omtale av temaet i kap. 
6.5 under i dette dokumentet.  
 
 
 
 
 

7 Kollektivtilbud. Det må tilrettelegges for et godt 
kollektivtilbud med muligheter for å betjene både 
ekspressbusser og lokale/regionale bussruter. 
Planskilte kryss må bygges med busstopp og 
muligheter for «park and ride».  

Kollektivtilbud er omtalt i PP kap. 
4.6. Behovet for park and ride 
vurderes og innarbeides ved 
kryss der det er relevant. Dette 
innarbeides i planprogrammet 
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Siden lokalvegen skal betjene lokal/regional buss 
må det etableres nye busstopp og leskur for 
skoleskyss og andre. IFK samferdselsavdelingen 
må involveres i dette.  

kap. 4.6. Eksisterende 
holdeplasser langs lokalveien vil 
bli ivaretatt. 
 

8 Tilbud til gående og syklende. Det må sikres et 
trygt og funksjonelt tilbud til gående og syklende 
på hele strekningen.  
Det bør anlegges sykkelveg/turveg mellom 
Ringebu sentrum og Frya.  
Også tilstrekkelige krysningsmuligheter av E6 er 
viktig. Dette gjelder også for landbruksdrift.  

Vurdering av tilbud til gående og 
syklende er omtalt i PP kap. 4.5, 
se også kap. 6.5 og 6.7 under i 
dette dokumentet.  

9 Videreføring av formingsprinsipper. FU 
forventer at ny E6 bygger videre på 
formingsprinsippene fra den ferdigstilte delen av 
ny E6 gjennom Gudbrandsdalen og vil fremstå 
som et helhetlig og stedstilpasset veganlegg. 
Veibelysning vurderes helhetlig ut fra 
trafikksikkerhet, hensynet til natur, klima og 
kulturlandskap. 

Det vil bli utarbeidet en estetisk 
oppfølgingsplan for prosjektet. 
N100 har krav om belysning.  
Se for øvrig PP kap. 6.3.1 
Landskapsbilde.  
 
 

10 Samordning av faunapassasjer med jernbanen. 
FU henstiller til samordning av etablering av 
faunapassasjer der jernbanen går parallelt med ny 
E6 for å unngå at påkjørsler forflyttes fra en 
transportetat til en annen. 

Gjelder i praksis bare Ringebu. 
Tiltak for å unngå økt risiko for 
viltpåkjørsler på jernbane, som 
følge av E6-utbyggingen, vil bli 
vurdert. Planprogrammet kap.   
6.3.4. suppleres.  

11 Fiskebiologiske undersøkelser, Losna. FU ber 
om at det blir utført fiskebiologiske undersøkelser i 
strandnære områder i Losna. Dette for å kunne 
vurdere konsekvensene av planforslaget 

Det vurderes behov for 
supplerende fiskebiologiske 
undersøkelser i Losna i samråd 
med SF og IFK se PP kap. 6.3.4. 

12 Kulturminner og forbindelse Ringebu 
stavkirke– Vålebru. FU oppfordrer Nye Veier til å 
finne løsninger som ivaretar de kulturhistoriske 
verdiene i landskapet rundt og mellom Vålebru 
sentrum og Ringebu stavkirke. Det forventes at 
landskapsvirkning med fjernvirkning utredes og 
illustreres i utredningsarbeidet. Løsningen må 
også ivareta muligheten for besøkende til å enkelt 
kunne bevege seg til/fra E6, og mellom kirken og 
Vålebru sentrum. 

Gjelder kun Ringebu  
 
Nær og fjernvirkning skal 
illustreres jf. omtale i PP kap. 
6.3.1. 
Utredning av virkninger for 
kulturminneverdier er omtalt i 
kap. 6.3.3 og tilgjengelighet til 
kulturminnene er omfattet av 
dette.  

13  Medvirkning. For å få en reell medvirkning er det 
særlig viktig at konsekvensene kommuniseres og 
visualiseres på en lettfattelig og tydelig måte med 
3D-modellfilmer underveis i prosjektutviklingen og 
i forslaget til reguleringsplan.  

Medvirkning er omtalt i PP kap. 
5.5. Prosjektet vil bruke blant 
annet planforum i videre arbeid 
med planforslaget.  
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FU anbefaler at regionalt planforum brukes ved 
milepæler underveis i planprosessen.  

 Innspill til utredningsprogrammet 
 

 

 Prissatte konsekvenser 
 

 

14 Klimagassutslipp. IFK ser det som svært viktig at 
tiltakets konsekvenser for klimagassutslipp 
kommer tydelige fram i planmaterialet og at dette 
kommuniseres undervegs i prosjektutviklingen.  

 
Innspillet er dekket av kap. 6.2. i 
planprogrammet.  

 Ikke-prissatte konsekvenser 
 

 

15 Landskapsbilde. Se også vedtakspunkt 9 over.  
Gudbrandsdalen er et kulturlandskap av nasjonal- 
og regional verdi. IFK forventer at Nye Veier tar 
utgangspunkt i formingsprinsippene fra den 
ferdigstilte delen av ny E6 når de utarbeider den 
estetiske oppfølgingsplanen.  
Det er positivt at det skal jobbes med linjeføring og 
utforming av sideterreng for å tilpasse veganlegget 
til omgivelsene og å begrense både nær og 
fjernvirkningene. Revegetering av skråninger og 
bevaring av vegetasjon og skogbunn er to av 
mange viktige tiltak for å tilpasse vegen til 
landskapet 
Der E6 blir liggende høyt over tilstøtende 
sideterreng på grunn av flomsikring må det gjøres 
vurderinger av hvordan vegen kan forankres til 
landskapet uten å beslaglegge mer dyrka mark 
enn absolutt nødvendig 
 

 
Landskapsbilde er omtalt i PP 
kap.6.3.1. 
Den estetiske oppfølgings-
planen vil ta utgangspunkt i Nye 
Veier sin estetiske veileder samt 
erfaring fra tilsvarende veiledere 
som er utarbeidet for E6 lengre 
sør. Dette skal bidra til etablering 
av et helhetlig veianlegg. 

16 Friluftsliv, by og bygdeliv 
Ny E6 vil påvirke mulighetene for opphold, 
rekreasjon og fysisk aktivitet i nærmiljøet er viktig. 
Der det oppstår nye barrierer må det vurderes 
avbøtende tiltak for å opprettholde eller bedre 
dagens situasjon. I tillegg til det omtalte 
kunnskapsgrunnlaget vil kommunens plan for 
ferdselsårer og kartlegging og verdsetting av 
friluftsliv være viktig. Dersom statlig sikra 
friluftsområder eller arealer avsatt til fellesområder 
eller friområder, berøres må det skaffes 
tilveie fullverdige erstatningsareal. IFK vil bistå i 
slike prosesser. 

 
Plan for ferdselsårer og 
kartlegging og verdsetting av 
friluftsliv suppleres som del av 
kunnskapsgrunnlag. Ellers er 
merknaden dekket av 
planprogrammet kap. 6.3.2 

17 Vilt  



Oppsummering av merknader planprogram - Øyer kommune 

 
  

 
 

Side 13 av 57 
 

 

Av hensyn til trafikksikkerhet og dyrevelferd, bør 
det være tosidig viltgjerde på ny E6. 
Viltgjerder skaper barriereeffekt ved at de 
ødelegger naturlige trekkveier og medfører 
fragmentering av leveområdene. Tilstrekkelig med 
faunapassasjer er viktige for å motvirke dette, 
både for større og mindre dyr. Der jernbanen går 
parallelt med ny E6, bør etablering av 
faunapassasjer samordnes for å unngå at 
påkjørsler forflyttes fra en transportetat til den 
andre. Jf. vedtakspunkt 10.  
Flerbrukspassasjer blir generelt benyttet mindre av 
viltet enn egne faunapassasjer, da særskilt for elg. 
Flerbrukspassasjer må bygges med tettere 
mellomrom for å ha samme effekt og har andre 
krav til utforming (bredere, og gjerne delt i to deler)   
 
IFK gir opplysninger om trekkruter og aktuelle 
plasseringer av faunapassasjer 

• Nord for Våla 
• Sør for Våla  
• Mellom Elstad og Fåvang sentrum  
• Hesteneset  

Tiltak for å unngå økt risiko for 
viltpåkjørsler på jernbane, som 
følge av E6-utbyggingen, vil bli 
vurdert.   
 
 

18 Vassdrag – regional vannforvaltning  
Regional plan for vannforvaltning og 
vannforskriften setter miljømål. Det er viktig at det 
ikke legges opp til tiltak som reduserer 
miljøtilstanden eller medfører at miljømålet ikke 
nås. Vurdering etter vannforskriften §§ 4-7 og evt. 
§ 12 må gjøres i hver enkelt vannforekomst, med 
utgangspunkt i de tiltak som er planlagt og deres 
påvirkning på miljøtilstand og oppnåelse av 
miljømål 

Innarbeides i planprogrammet 
 
Vurdering etter Vannforskriften § 
12 gjøres i hver enkelt 
vannforekomst som blir påvirket 
av tiltaket. Det innarbeides en 
supplerende tekst i PP kap. 
6.3.4  

19  Behov for utfyllinger og kunnskapsgrunnlag 
Losna har en viktig funksjon for flere fiskearter, der 
gyte- og oppvekstområdene i all hovedsak er 
knyttet til sideelver- og bekker, mens 
overvintringsområder og næringssøk knyttes til 
dypere områder. 
Vi har begrenset med kunnskap om hvilken 
funksjon de strandnære områdene har for fisk i 
dag, og mener det må utføres ytterligere 
undersøkelser som grunnlag for KU og utforming 
av ny strandsone jf. vedtakspunkt 11. 
 

 
Det vurderes behov for 
supplerende fiskebiologiske 
undersøkelser i Losna i samråd 
med SF og IFK. PP kap. 6.3.4. 
suppleres. 
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Ønsker strandsone med naturlik utforming ifht 
kantvegetasjon og bunnforhold, men også minst 
mulig utfylling – så disse hensynene må veies ifht 
hverandre og at dette beskrives i reg.planen.  
Stedvis potensial for forbedring av strandsona. 
Hva kan oppnås uten ekstra utfylling?  

20 Trettenstryka – flomforhold mv. 
Det er positivt at det ser ut til permanent utfylling 
kan unngås. Foruten å være et 
fuglefredningsområde og et viktig område for fisk, 
har også Trettenstryka betydning for flomforhold 
helt opp til Fåvang (Vålebru). I regional plan for 
Gudbrandsdalslågen er det vurdert ulike løsninger 
ved Trettenstryka for å senke flomvannstanden i 
Losna.  
Utfylling kan bli problematisk også i forhold til 
flomsituasjonen. Tiltak /utfylling i anleggsfasen og 
optimalt tidspunkt for dette må utredes ift. 
flomforhold, fuglefredningsområdet og gyteperiode 
for fisk. 

Det søkes å unngå permanent 
utfylling i Lågen ved 
Trettenstryka. Midlertidig inngrep 
i Trettenstryka søkes begrenset 
og avbøtende tiltak vil bli vurdert. 
Aktuelle myndigheter vil bli 
invitert til drøfting av løsninger 
og tiltak under vegs i 
planarbeidet. Dette tas inn som 
supplement i PP kap. 6.3.6 
 
Innvirkningen av E6-tiltakene på 
Lågenvassdraget skal 
dokumenteres ved hydrauliske 
beregninger jmf. 6.4.5 i PP. 

21 Alternativ forbi Ringebu 
Alternativ A2B3 Lågenlinja går i nærføring til 
Gudbrandsdalslågen, og vil medføre store inngrep 
i elva og i elvesletter og våtmark med høy 
naturverdi. Dette gjelder også B3- alternativet.  
Evjer har en viktig funksjon for spesielt abbor og 
karpefisk, både som gyte- og oppvekstområde, 
skjulområde og for næringssøk. Evjene og 
flomslettene ved Ringebu trekkes fram som 
særdeles viktige områder i denne sammenheng, i 
NINA-rapport 1173 «Kartlegging av viktige 
funksjonsområder for fisk i Gudbrandsdalslågen» 
 
IFK kan vanskelig se at forvaltningsmålet for 
naturtyper og økosystem jf. nml, kan oppnås med 
alt A2B3 eller B3 og at T5 er det beste da det ikke 
berører vassdraget og flommarksområdene. Jf. 
vedtakspunkt 2.  
 
Sitat fra saksframlegget fra IFK: Med 
utgangspunkt i vassdragsmiljø og vilthensyn vil 
fylkeskommunen sterkt anbefale at det gås videre 
med alternativ T5 i reguleringsplanprosessen, og 
IFK varsler samtidig muligheten for innsigelse til 

Gjelder Ringebu kommune 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kunnskapsgrunnlaget suppleres 
med NINA-rapport 1173.   
 
 
 
Nye Veier merker seg IFKs 
holdning til alternativene.  
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A2B3-alternativet. Dette betyr at fylkeskommunen 
vil vurdere innsigelse med bakgrunn i våre 
ansvarsområder knyttet til vassdragsmiljø, 
naturmangfold og vilt hvis A2B3 blir med inn som 
et alternativ i reguleringsplanen.  

22 Flomsikring og vassdragsmiljø 
IFK mener det er viktig å se flomsikringstiltak og 
vassdragsmiljø i sammenheng, slik at 
flomsikringstiltak utformes på en slik måte at de 
ikke påvirker vassdragsmiljøet negativt. Det må 
velges løsninger som ikke krever gjentatte 
vedlikeholdstiltak i vassdraget. Det bør ikke velges 
løsninger som endrer forutsetningene for 
masseavlagring og dermed øker behovet for 
masseuttak, eller fører til varige endringer av 
bunnforhold/substrat nedstrøms (ved endre 
strømningsforhold).  
IFK ber om at det legges opp et løp der 
vassdragstiltak skal behandles etter lakse- og 
innlandsfiskeloven, tilsvarende som for E6 
Roterud-Storhove. 

Innarbeides i planprogrammet 
 
IFK ber om at det legges opp et 
løp der vassdragstiltak skal 
behandles etter lakse- og 
innlandsfiskeloven, tilsvarende 
som for E6 Roterud-Storhove.  
Dette tas inn i PP kap. 6.3.4 
 
 

23  Overvannshåndtering og drenering 
Med bakgrunn i erfaringene fra flommene i bl.a. 
2011 og 2013, forventer IFK at det blir gjort en 
detaljert kartlegging av flom-/skredrisiko 
forsidebekker både oppstrøms og nedstrøms 
langs strekningen, og at nødvendige tiltak blir 
iverksatt 

Innspillet er dekket av 
planprogrammet kap. 6.4.4 og 
6.4.5 

24 Renseløsninger og samlet belastning 
IFK mener det er verdt å se på muligheten for 
reduserte renseløsninger på noen strekninger for 
å begrense inngrep i vassdrag. Samtidig er det 
viktig å se på samlet belastning, dvs. hvor mange 
km det blir totalt med reduserte renseløsninger på 
hele strekningen. Konsekvensen kan også være 
noe stedsavhengig (for eksempel ulik 
uttynningseffekt)  
Når det kommer til å vurdere samlet belastning 
som en helhet er det summen av alle inngrep og 
hvilke prioriteringer/valg som gjøres i forhold til 
dette viktig i vurderingen. Eks.: Hvor stort areal av 
strandsone og vassdrag blir utsatt for inngrep? 
Hvor er det størst gevinst i å legge inn en ekstra 
innsats for å optimalisere løsninger? 
 

NV merker seg at IFK er åpen 
for å se på muligheter for 
reduserte renseløsninger for 
overvann på deler av 
strekningen, men at dette må 
sees på samlet for hele 
strekningen. Jf. PP 6.4.7   
 
 
Som omtalt i planprogrammet 
6.4.6 vil det bli presentert en 
samlet vurdering av virkninger 
ved inngrep i vassdrag i 
planbeskrivelsen.  
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25 Kulturarv 
Kulturarv i IFK forventer dialog i det videre 
arbeidet der regionale og nasjonale 
kulturminneinteresser berøres.  
 
Ringebu kommune har en vedtatt kulturminneplan, 
og vi forutsetter at de kulturmiljøene som er viktige 
for kommune ivaretas i det videre arbeidet. 
Ny E6 vil gå gjennom et verdifullt landskap med 
store verdier. Særlig gjelder dette 
landskapsrommet rundt og mellom Vålebru 
sentrum og Ringebu stavkirke (kulturminner av 
nasjonal interesse – prestegården, Høgkleiva, 
pilegrimsleden og forbindelsen til Vålebru).  
Planprogrammet viser at KU vil bygge på forenklet 
metode i Håndbok V712.   
KU må belyse både fjern og nærvirkning av 
landskapsendringer innenfor hele influensområdet 
til vegen. Det vil si innenfor hele det området 
vegen er synlig fra. Vi forventer at fjernvirkningen 
av E6 blir vurdert og illustrert. Hvordan landskapet 
oppfattes utenfor planområdet må inkluderes i 
vurderinga av fjernvirkning. 
For opplevelsen av Ringebu stavkirke er det viktig 
at utsikt og innsikt til og fra kirka ikke forringes. 
Landskapet med E6 kan ikke forringe opplevelsen 
og omgivelsene sett fra kirkestedet. I vurdering av 
fjernvirkning, må det være med bilder som er tatt 
fra kirkestedet, og hvordan innsikten fra områdene 
rundt kirka er mot kirka.  
Det må komme fram gode løsninger for trafikk til 
og fra Ringebu stavkirke og prestegården, som 
har mange besøkende. Nye tall for ÅDT ved 
Ringebu stavkirke finnes i kommunens nye rapport 
«Prosjektrapport Besøkssenter» 
 
Planområdet går utenom, men nær Fåvang kirke 
som er freda. Man må utrede konsekvensene som 
det har for kirkemiljøet og bygningsmiljøet i 
nærheten. Eventuell viltundergang må tilpasses 
landskapet slik at den blir minst mulig synlig. Flere 
av bygningene her er regulert til bevaring. Vi 
oppfordrer til at bygningsmiljøet her sikres et 
videre vern i det videre arbeidet.   
 

 
 
Opplysninger om eksisterende 
kulturminner og Ringebu 
kommunes kulturminneplan 
supplerer kunnskapsgrunnlaget 
jf. PP kap. 6.3.3.  
 
Vurderinger av virkninger for 
kulturminner og -miljø er omtalt i 
kap. 6.3.3 
 
Misforståelse, KU skal ikke være 
etter forenklet metode jf. PP 6.1 
og 6.3.1 
 
Illustrasjon av nær og 
fjernvirkning er omtalt i PP 6.3.1 
Vurderinger om påvirkninger av 
landskapsrommet rundt og 
mellom Vålebru sentrum, 
Ringebu stavkirke og 
prestegården er supplert i PP 
kap. 6.3.1. 
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IFK gir supplerende opplysninger om 
kulturminneverdier ved Borgerneset.  
 
 
Ny E6 vil berøre pilegrimsleden på flere 
strekninger og den må sikres i reguleringsplanen 
og holdes åpen for ferdsel. Eventuelle 
omlegginger må avklares og godkjennes av 
berørte myndigheter. 
 
Kulturminneregistreringer iht. kulturminnelovens 
§9 ble startet opp høsten 2021. Det gjenstår 
imidlertid store arealer som ikke er avklart i forhold 
til kulturminner. Etter dialog med Nye Veier AS tar 
Innlandet fylkeskommune høyde for å fortsette 
kulturminneregistreringene våren 2022. 
Fylkeskommunen erfarte imidlertid høsten 2021 
mye stillstand og ineffektivitet ved 
gjennomføringen av kulturminneregistreringene på 
grunn av manglende tiltrede til de berørte 
grunneiendommene. IFK anbefaler at man 
allerede nå setter trykk på arbeidet med å skaffe 
de nødvendige tiltredene.  
 
Deler av planområdet går ut i 
Gudbrandsdalslågen/Losna og må undersøkes 
med tanke på kulturminner under vann jfr. Kml § 9. 
Norsk Maritimt Museum (NMM) varsler i e-post av 
03.01.2022 behov for gjennomføring av 
kulturminneregistreringer. NMM vil helst 
gjennomføre etter isen har gått, men før 
vårflommen. De ber Nye Veier AS kontakte Norsk 
maritimt museum ved Morten Reitan direkte for 
videre avtale  

Nye Veier tar kontakt med IFK 
angående avklaringer om 
supplerende kartlegginger av 
veiminner ved Borgerneset. 
 
 
Pilegrimsleden er omtalt i PP 
kap. 6.3.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet for undersøkelser av 
NMM er presisert i PP kap. 
6.3.3. NV tar kontakt for 
nærmere avtale med NMM. 
 
 
 

 Vedlegg kulturminnefaglige merknader 
IFK gir supplerende opplysninger om kulturminner 
og kulturmiljø ved  

• Skjeggestad gård 
• Steinhvelvingsbrua over Rolla, muligheter 

for å flytte/gjenoppbygge brua (del av 
pilegrimsleden) 

• Låver og løer på flomutsatte voller og 
øyene langs Lågen i Ringebu. Låvene som 
tilhører gårdene Berg (62/1), Grov (63/1) 

 
Opplysninger om eksisterende 
kulturminner supplerer 
kunnskapsgrunnlaget. 
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og Løsnes søre (138/4) vurderes som 
regionalt verdifulle kulturminner. 

26 Naturressurser 
Bærekraftsmålene forplikter oss til å bevare 
grunnlaget for matproduksjon, herunder arealer og 
jordsmonnets økosystemfunksjoner og 
produktivitet. Ny E6 kommer til å berøre dyrka 
mark og utredningene må vise alternativer for 
hvordan tiltaket kan begrense beslag av dyrka 
mark og kompensere for eventuelle beslag. 
Oppdatert jordvernstrategi (Prop.200 S (2020-
2021) og Lov om jord (1995) gir føringer for 
jordvern og hvordan dette skal balanseres mot 
andre samfunnsbehov. 
 

 
Se beskrivelse av prosess for 
arbeidet med dyrka mark i kap. 
6.4. under i dette dokumentet.  
 
Innspillet er dekket av PP kap. 
6.3.5. Jordvernstrategi (Prop.200 
S (2020-2021) er del av de 
overordna føringene for 
planarbeidet.   
 
 

27 Massehåndtering 
Dersom prosjektet gir et betydelig 
masseoverskudd, bør det være en samordnet 
prosess der kommunene og fylkeskommunen 
involveres sammen med forslagsstiller for å se på 
muligheter og begrensninger knyttet til deponering 
og anvendelse av massene. 

Se kap. 6.3 under i dette 
dokumentet.  
 
 

 Vurdering opp mot FNs bærekraftsmål  
28 Bærekraftsmålene forplikter oss på en rekke 

områder. Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen er 
arealkrevende og vil berøre viktige områder for 
dyrka mark, for våtmarksområder og for livet i 
Lågen. IFK-direktøren ser det som særlig viktig at 
utredningene viser hvordan tiltaket kan begrense 
arealbruken samtidig som prosjektmålene om en 
effektiv, robust og trafikksikker transportåre som 
bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal 
utvikling og verdiskaping på en ressurseffektiv 
måte ivaretas. 

 

 Konklusjon 
Innholdet i konklusjonen er dekket av 
vedtakspunktene 1-13 over. 

 

 
3.3 Statsforvalteren i Innlandet  
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
1 E6-utbyggingen på denne delstrekningen vil 

berøre nasjonale og viktige regionale hensyn 
innenfor Statsforvalterens (SF) fagområder. SF 
vil særlig trekke fram utfordringer knyttet til 
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nærføring til Gudbrandsdalslågen og 
Trettenstryka verneområde. 

2 Planprosess Tretten – Øyer grense 
 
SF mener strekningen nord for Tretten der det 
mangler kommunedelplan, burde vært avklart 
gjennom en kommunedelplanprosess. SF stiller 
spørsmål ved om foreliggende planprogram gir 
nok bakgrunn og avklaringer til å kunne svare ut 
hovedløsninger og prinsipper. 
SF forutsetter at konsekvenser ved ulike 
alternativer avklares i den kommende 
planprosessen, primært gjennom å regulere 
flere alternativ og sekundært gjennom en 
grundig prosess og dialog der alle konsekvenser 
sammenstilles og synliggjøres i planprosessen. 
 

Gjennom høring av planprogram 
og forprosjekt har Nye Veier fått 
mange avklarende innspill på valg 
av hovedløsninger og prinsipper på 
strekningen Tretten – Fåvang kirke 
(der det ikke er kommunedelplan). 
Det er ingen andre høringsparter 
som mener at det burde vært 
gjennomført en kommunedelplan.  
 
Nye Veier mener det er riktig å 
videreføre reguleringsplan-
prosessen som forutsatt. Dette 
krever tett dialog, samarbeid og 
medvirkning med beførte 
myndigheter og parter underveis. 
SF vil bli trukket tett inn i dette 
arbeidet. 
 
Videre planarbeid vil avklare om 
det er hensiktsmessig å regulere 
flere varianter eller alternative 
løsninger. 

3 Plansituasjon og KU 
SF finner at forslag til planprogram, med tema 
for utredning og valg av metode tilfredsstiller 
utredningskravene i plan- og bygningsloven og 
forskrift om konsekvensutredning.  SF viser til 
merknader knyttet til sine fagområder, og 
forventer en tett dialog med Nye Veier i det 
videre planarbeidet. 
 
SF mener at de nasjonale føringer må 
klargjøres i planprogrammet, da 
planprogrammet legger føringer for 
konsekvensutredningene 
 

 
Nye Veier ønsker nær dialog i 
videre planarbeid. 
 
 
 
 
 
 
Det er omtalt i PP kap. 2.1 at 
aktuelle lover, forskrifter og andre 
føringer vil bli omtalt ved 
utarbeiding av temarapporter.  
 

4 Alternativvalg 
Forbikjøring - SF forutsetter at 
forkjøringsstrekninger legges til områder hvor 
konfliktnivået er lavest mulig. Ambisjon om 50% 
bør fravikes dersom man ser at dette gir unødig 
store konsekvenser for nasjonalt viktige hensyn. 

Med bakgrunn i prioritering av økt 
fremkommelighet og erfaring fra 
E6 Frya – Sjoa, ønsker Nye Veier 
å øke andelen 
forbikjøringstrekninger utover 
minimumskravet. Omfanget av 
forbikjøringsstrekninger vurderes 
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Det vil være vanskelig å etablere 
forbikjøringsfelt, uten at dette får store negative 
konsekvenser, for eksempel langs Losna. 
 
 
 
 
 
Hesteneset - Nord for Tretten er det vurdert et 
alternativ der ny E6 legges øst for eksisterende 
vei, ved Hesteneset. SF er positiv til at dette 
alternativet utredes videre, og viser til blant 
annet redusert beslag av dyrka jord, og mulighet 
for tilrettelegging for viltkryssing. 
 
SF tar til etterretning at et alternativ med tunnel 
fra Bådstø til Krekke (6,6 km) ikke anbefales.  
 
Tretten sentrum - Her er hensyn til å unngå 
inngrep i Trettenstryka og sikring av 
framkommelighet ved flom vurdert særlig. 
Løsningen som anbefales lagt til grunn gir 
redusert behov for inngrep i Trettenstryka, og 
løser framkommelighet via Kongsvegen. SF 
støtter dette forslaget. SF forutsetter at det 
legges særskilt vekt på vurdering av behov for 
tiltak i Tretten sentrum, for å sikre trygg ferdsel 
for gående og syklende og for å bevare 
sentrumsfunksjoner og bokvalitet. 
 
Lokalveger – trafikkbelastning 
SF registrerer at det legges til grunn forholdsvis 
lav trafikkøkning på lokalveier etter E6- 
utbyggingen. SF forutsetter at beregninger 
kvalitetssikres og at det tas tilstrekkelig høyde 
for avvisingseffekt som følge av bompenger, og 
økt trafikk som følge av at alle avkjørsler på 
delstrekningen stenges med unntak av dagens 
avkjøring på Tretten. 
 
Mål- null-alternativ 
Måloppnåelse ved ny E6 skal måles opp mot et 
nullalternativ. SF forutsetter at nullalternativet 
utredes på et nivå som gjør det mulig med en 
reell sammenligning 

med bakgrunn i samlet vurdering 
av ikke-prissatte og prissatte 
konsekvenser. 
Forbikjøringsstrekningene søkes 
plassert der det er minst konflikter 
med omgivelsene. 
Planprogrammet kap. 4. 2 endres i 
samsvar med dette.   

 
Alternativ forbi Hesteneset vil bli 
vurdert 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Innspillene tas med i videre 
planarbeid. Se tilbakemelding om 
temaet lokalveier og gang- og 
sykkelveier i kapittel 6.5 lenger ned 
i dette dokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nullalternativet vil bli beskrevet i 
samsvar med metodikken i 
Håndbok V712.  
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5 Barn- og unge, folkehelse 
Forventer at det legges til rette for medvirkning 
for barn og unge.  
Hensynet til barn og unge må vektlegges 
særskilt ved vurdering av konsekvenser av at 
avlastningsvei legges gjennom Tretten sentrum. 
Planforslaget må sikre forholdene for gående og 
syklende langs Kongsvegen, og forbindelse 
mellom boligområder og nærmeste skole. 
Avbøtende tiltak i anleggsfasen må beskrives. 
 
Behov for trafikksikkerhetstiltak på 
lokalvei/avlastningsvei, og eventuelt behov for 
etablering av gang- og sykkelveier blir vurdert. 
For strekninger som er skolevei forutsettes at 
nødvendige trafikksikkerhetstiltak blir 
gjennomført.  
 
Virkninger for utøvelse av friluftsliv langs- og i 
vassdraget vurderes. Losna er registrert som 
svært viktig friluftsområde gjennom kommunens 
kartlegging og verdsetting av friluftsområder. SF 
forventer at tilgangen til vassdraget og 
strandsonen ivaretas, og da særlig i tilknytning 
til badeplasser og båtutsettingsplasser. 
 

Innarbeides i planprogrammet 
 
Suppleres i PP ifht medvirkning 
knyttet til barn og unge. 
Medvirkning er omtalt i PP kap. 
5.5.  
 
 
 
 
 
Dette er omtalt i planprogrammet 
kap 4.5 og 6.4.11 i PP. Det vises til 
omtale av temaet lokalvei og gang- 
og sykkelvei i kap. 6.5 under i dette 
dokumentet.  
 
 
Dette er omfattet av utredningskrav 
til friluftsliv, by- og bygdeliv, kap. 
6.3.2 i PP. Se utfyllende 
tilbakemelding om temaet tilgang 
på tvers av E6   i kapittel 6.7 under 
i dette dokumentet.  
 

6 Naturmangfold 
SF slutter seg til utredningsbehov som omtalt i 
planprogrammet. Ber om at det også utredes 
barrierevirkninger og passasjer for andre 
dyregrupper enn større vilt. Dette ser ut til å 
være ivaretatt i KU-rapporten for Elstad-Frya 
under listen over mulige skadereduserende 
tiltak, s. 120. Denne listen er relevant for hele 
strekningen. 
 
SF støtter at det utredes spesielt forekomster av 
fremmede arter nært i tid før anleggsstart. 
Strekningen har blant annet store, kjente 
forekomster av kjempespringfrø, tett opp mot 
Fåvang naturreservat og tilsvarende naturtyper 
oppover i Lågen som er sårbare for denne 
arten. 
 

 
Faunapassasjer er omtalt i 
planprogrammet kap. 6.3.4. Behov 
for viltpassasjer også for småvilt 
suppleres i PP kap. 6.3.4.   
 
 
 
 
 
 
Utredning av fremmede arter er 
omtalt i kap. 6.3.4. 
 
 
 
 
Prosjektet har tilgang til data fra 
NIN-kartleggingen i 2021. Data fra 
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Generelt er kunnskapsgrunnlag godt, men det 
kan være behov knyttet til særlige grupper eller 
tiltak. NIN – kartlegging er gjennomført sør i 
Ringebu og til Rustberg i Øyer i 2021. 
Miljødirektoratets instruks er en ren 
vegetasjonskartlegging etter fastsatte kriterier. 
Disse beskriver for eksempel ikke 
restaureringspotensiale av flommarksområder, 
og ferskvannssystemer er foreløpig ikke med. 
 
Det er registrert flere aktive reir for sensitive 
arter inntil den planlagte vegen og som kan 
kreve spesielle hensyn. Disse dataene er 
tilgjengelige via Sensitive artsdata-basen. Ta 
kontakt med kommunen eller SF for info. 
 
Økologisk kompensasjon 
SFs generelle holdning er at varige inngrep i 
verneområdene skal unngås, selv om dette går 
ut over verdier for både naturmangfold og andre 
interesser utenfor vernegrensene. Etter møter 
med Nye Veier høsten 2021 ser det ut til å være 
mulig å unngå varige beslag i både 
Trettenstryka fuglefredningsområde og Fåvang 
naturreservat. Det settes derfor ikke i gang noen 
plan for økologisk kompensasjon for 
verneområder.  
Hvis valg av løsninger ikke kan unngå eller 
avbøte omfattende tap av naturverdier fullt ut, 
både i vassdrag og på land, må det vurderes 
økologisk kompensasjon. Mulighet for å sette 
slike krav er direkte hjemlet i forskrift om 
verneområder og prioriterte arter samt 
naturmangfoldloven, men i tillegg kan 
planmyndigheten også kreve kompensasjon 
etter den alminnelige vilkårslæren. Dette 
kommer både av nevnte prinsipper for økologisk 
kompensasjon, forskrift om 
konsekvensutredninger, og stortingsmeldingen 
om naturmangfold (Meld. St. 14 – Natur for livet, 
2015-2016). Bruk av den alminnelige 
vilkårslæren er aktuelt når store utbyggingstiltak 
gir betydelige negative konsekvenser for 
verdifull natur som ikke lar seg unngå eller 
avbøtes. Verdifull natur er definert i rundskriv 

tidligere kartlegging av naturtyper 
etter DN-Håndbok 13 benyttes 
som supplement.  
 
 
 
 
 
 
Prosjektet vil ta kontakt for 
informasjon om sensitive arter.   
 
 
 
 
Nye Veier merker seg 
prioriteringen av å unngå inngrep i 
verneområdene foran andre 
naturverdier og interesser.   
 
Vurdering av økologisk 
kompensasjon er omtalt i 
planprogrammet kap. 6.3.6. 
Omtalen i planprogrammet 
suppleres for å klargjøre 
forutsetningen om å søke å unngå 
varige inngrep i verneområdene og 
at også midlertidige inngrep skal 
begrenses og avbøtende tiltak 
vurderes, og at også 
planmyndigheten kan stille krav om 
økologisk kompensasjon for 
inngrep i verdifull natur. 
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om «Nasjonale og vesentlige regionale 
interesser på miljøområdet» pkt. 3.6 fra Klima- 
og miljødepartementet. Det omfatter ikke bare 
prioriterte arter og verneområder, men også 
blant annet trua arter og naturtyper og viktige 
økologiske funksjonsområder.  
 
Det er i høringen viktig at det fremkommer 
tydelig og oversiktlig hvor i plandokumentene 
alle tiltak i tiltakshierarkiet innarbeides og 
forankres (planbestemmelser/kart, 
massehåndteringsplan, YM-plan i prosjektering, 
anlegg, drift osv.). SF går ut fra at den i 
planprogrammet nevnte CEEQUAL-
sertifiseringen også legger slike føringer. Det er 
viktig at Statsforvalteren, med det overordnede 
ansvar og oversikt vi har over naturverdiene i 
området, blir involvert gjennom hele prosessen. 
 

 
 
 
 
 
Innspillet følges opp i videre arbeid 
med utarbeiding av planforslag.  
 
 
 
 
 
 
 

7 Vassdrag - kantsone 
Gudbrandsdalslågen er et stort og komplekst 
vassdragssystem og de største vannrelaterte 
verneverdiene av naturfaglig art i Innlandet, og 
er unikt i en nasjonal og internasjonal 
sammenheng. På tross av en del inngrep og 
betydelig press i strandsona har Lågen fortsatt 
relativt intakte naturlige prosesser. Verdiene er 
bl.a. knyttet til vassdragets størrelse, dynamikk 
med stor variasjon i vannføring og elvas 
transport og avsetning av masser.  
 
Strandsona er imidlertid sterkt berørt av 
menneskelig inngripen, og det er derfor svært 
uheldig at også dette veiprosjektet innebærer et 
ønske om å legge lange strekninger av veien i 
strandsona.  
SF har gjennomført en GIS-analyse på 
arealbruken langs Gudbrandsdalslågen, og sett 
på hva som finnes fra vannkanten og 30 meter 
vekk fra elva.  
Med tanke på hvilken betydning ei god og 
variert kantsone med flersjikta og artsrik 
vegetasjon har for livet i elva, men ikke minst for 
fugler, insekter, planter og arter som elg, rådyr, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det søkes etter løsninger som 
begrenser utfylling i vassdraget. 
Erfaringer fra GIS-analyse 
gjennomført av SF innhentes.  Se 
også utfyllende tilbakemelding på 
temaet samlet belastning for 
vassdrag i kapittel 6. 2 under.   
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bever osv. er det svært uheldig at prosjektet vil 
føre til nye inngrep i strandsona.  
Store deler av strandsona er allerede i dag 
berørt av veiprosjekter, og det vil derfor bli svært 
viktig at en nå både klarer å ta vare på så mye 
av eksisterende kantvegetasjon som mulig, men 
også at en gjennomfører avbøtende eller 
kompenserende tiltak for å få restaurert 
kantsoner og kantvegetasjon som er redusert i 
dag. Elvekanter som i dag er mer eller mindre 
uberørt må tas vare på. 
 
Vannmiljø og forekomster 
Nye inngrep og ny aktivitet i området må 
vurderes etter vannforskriften § 12 dersom dette 
kan gi påvirkninger som fører til en varig 
forringelse av tilstanden i vannforekomsten eller 
gjør det vanskeligere å nå miljømålene. 
Utredningsarbeidene knyttet til traseene må 
skaffe tilveie nok og relevant kunnskap til at 
vurderingene etter § 12 kan gjøres på godt 
grunnlag. 
 
Fisk og vannlevende organismer 
SF forutsetter at alle midlertidige og permanente 
inngrep i vassdrag skal godkjennes av 
forvaltningsmyndighet, jf. forskrift 2004.11.15 
nr.1468 om fysiske tiltak i vassdrag og 
vannressursloven. Lågen er storaureførende, og 
i disse vassdragene er det fylkeskommunen i 
samråd med SF. 
 
For å kunne gi tillatelse etter forskrift om fysiske 
tiltak i disse vassdragene vil SF sette 
funksjonskrav for å ta vare på naturverdiene i og 
langs vassdragene (vandringsmuligheter for 
fisk, løsninger i vassdrag som ikke krever 
gjentatte vedlikeholdstiltak, tidspunkt for arbeid i 
vassdrag som tar hensyn til fisk, vegetasjon og 
forurensing). Det utarbeidet et notat med en 
utfyllende forklaring for hvert punkt (vedlegg).  
 
Trettenstryka   
Tiltak i Trettenstryka er i konflikt med prinsippet 
om å unngå inngrep i verneområder. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omtalen i kap. 6.3.4 suppleres om 
vurdering etter vannforskriften §12.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vurderinger etter vannforskriften 
inngår i det som er omtalt i kap. 
6.3.4 i planprogrammet. 
Omtalen i kap. 6.3.4 suppleres om 
vurdering etter forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag og 
vannressursloven.  
 
 
Vedlagte liste med funksjonskrav 
for ev. midlertidige og permanente 
inngrep i vassdrag benyttes som 
supplement til 
kunnskapsgrunnlaget.  
 
 
 
 
 
Løsninger ved Tretten og ved 
Trettenstryka både for ny, 
permanent situasjon og i 
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1. Fuglefredningsområde. Området er Nordens 
største overvintringsplass for fossekall.  
2. inngrep i vassdraget føre til endra betingelser 
og forutsetninger for storaure, som har viktige 
gyteområder i Trettenstryka. Den mest 
sannsynlige trusselen kan være endringer i 
strømningsforhold og dermed ødelegging av 
gyteplassene på strekningen. Mjøsa og Lågen 
er dessuten forslått som nasjonalt 
storaurevassdrag, noe som vil fordre et bedre 
vern og forvaltning i årene som kommer. 
3. Midlertidige, og særlig permanente utfyllinger, 
i vassdraget ved Tretten lett kunne påvirke 
vannstanden i Losna.  Ytterligere utfyllinger i 
hovedvassdraget ved Tretten vil kunne redusere 
avrenning gjennom Trettenstryka i en 
flomsituasjon og forsterke flomproblemene på 
strekningen. 
 
På møter har det blitt orientert om at det jobbes 
med en løsning som innebærer at permanente 
fyllinger ikke er nødvendig, men at det vil bli 
behov for arbeid ute i elva i anleggsfasen. SF 
har tidligere signalisert at heller ikke midlertidige 
tiltak som medfører inngrep og utfylling i 
Gudbrandsdalslågen på strekningen vil kunne 
aksepteres. Selv midlertidige inngrep vil kunne 
ha negative effekter på enten naturmiljøet eller 
flomfaren, og det vil være vanskelig å finne 
tidspunkt eller metoder for gjennomføring av 
anleggsarbeidet som vil kunne ivareta alle 
hensyn. Ut fra hensynet til flom, vil det være 
mest hensiktsmessig at arbeidet pågår vinterstid 
da vannføringen er på det laveste. Dette vil 
imidlertid være svært uheldig for storauren som 
på den tida har rogn liggende i grusen, og som 
da kan bli utsatt for tilslamming. Det vil også 
være svært negativt for fuglelivet, og kanskje 
særlig for fossekallen, som bruker Trettenstryka 
som overvintringsområde. Vi oppfordrer derfor 
sterkt om å finne løsninger som heller ikke fører 
til midlertidige inngrep.  
For at inngrep i ytterste fall skal kunne tillates, 
må det legges fram en detaljert plan for hvilke 
inngrep som skal gjøres, kart over anleggsbelte, 

anleggsfasen vil være tema i 
videre planarbeid og vil bli drøftet 
med aktuelle myndigheter 
underveis i det videre arbeidet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventuelle inngrep i Trettenstryka 
som ikke kan unngås ved bygging 
av ny vei konsekvensutredes og 
avbøtende tiltak foreslås.  Opplegg 
for dette drøftes med SF. 
 



Oppsummering av merknader planprogram - Øyer kommune 

 
  

 
 

Side 26 av 57 
 

 

og en konsekvensutredning av hvilken effekt 
dette vil ha på naturverdier og flomlinje og ev. 
en plan for avbøtende tiltak. Det vil også bli et 
krav om full restaurering av de berørte 
områdene.  
 
Behov for skjerming av støy mot 
fuglefredningsområdet må vurderes. Dersom 
konsekvensvurderingene viser at negative 
effekter kan oppstå må det påregnes innsigelse 
også på midlertidige fyllinger. 
 
Utfylling i Losna 
Losna har et rikt fiskesamfunn med 14 arter, og 
den er også leveområde for en eller flere 
storaurestammer. Selv om gyte- og 
oppvekstområdene for aure er i Lågen 
oppstrøms og nedstrøms Losna og i ulike 
sideelver og bekker, er det viktig også å ivareta 
funksjonsområder for andre fiskearter.  
E6 går på fylling ut i Losna, så strandsona er 
sterkt påvirka allerede. Kantvegetasjon er så og 
si helt fraværende i dag. Losna er en lang og 
smal innsjø, med et djup på over 50 meter. Den 
er brådjup på begge sider av fjorden, og dagens 
utfylling har allerede minimert 
marbakken/gruntområdene på østsida av 
vatnet. En utfylling i Losna vil derfor fordre store 
mengder masse, og det kan bli utfordrende å 
reetablere gruntområder som jo er svært viktige 
oppvekstområder for mange fiskearter 
I utgangspunktet vil vi kreve at det etableres en 
naturlik elvebunn på de områdene som ev. blir 
utfylt, og at strandsonen utformes slik at det gir 
variasjon med etablering av små odder og viker. 
Kunnskapen om funksjonsområder for fisk i 
strandsona til Losna er for dårlig, og det må 
gjennomføres en fiskeundersøkelse i 
strandsona for å kartlegge disse. Ut fra 
resultatene av fiskeundersøkelsene må det 
gjennomføres avbøtende eller kompenserende 
tiltak på enkelte av de berørte partiene for å 
ivareta viktige funksjonsområder for ulike 
fiskearter. Dette kan være at det planlegges for 
ekstra utfyllinger og reetablering av naturlik 

 
 
 
 
Vurdering av støyskjerming mot 
fuglefredningsområdet (og andre 
verneområder) omtales i kap. 6.6 
lenger ned i dette dokumentet. 
Planprogrammet kap. 6.2.6 
suppleres.  
 
 
 
Innspillene om vurderinger av 
utfyllinger i Losna tas med i videre 
planarbeid. Se også utfyllende 
tilbakemelding på temaet samlet 
belastning for vassdrag i kapittel 6. 
2 under i dette dokumentet.   
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innsjøbunn, og en variert strandsone, samt 
reetablering av kantvegetasjon på de samme 
strekningene. Plassering og utforming av disse 
områdene må vises i den kommende 
reguleringsplanen. 
 

8 Naturressurser – jordvern  
Stortinget har skjerpa inn jordvernet vesentlig 
siden gjeldende planer for E6 ble vedtatt jf. 
oppdatert nasjonal jordvernstrategi i juni 2021 
med mål om at det ikke skal omdisponeres mer 
enn 3000 daa/år i Norge innen 2025, noe som 
utgjør 300 daa/år i Innlandet. Regjeringa har i 
Hurdalsplattformen blant annet tatt inn mål om å 
skjerpe mål for maksimal omdisponering av 
2000 dekar dyrka mark årlig. Dette vil ha 
betydning for vekting av jordvernhensyn, og 
dette betyr at også veiprosjekter må redusere 
sitt forbruk av dyrka jord vesentlig. Det 
innebærer at en ikke automatisk skal følge 
Vegdirektoratets standardkrav. En må gå 
konkret inn og vurdere standardene og se på 
alternative løsninger som reduserer 
arealbehovet (støyskjerm i stedet for voll, mur i 
stedet for skjæring, andel forbikjøring og 
plassering) 
Veiløsninger som medfører omdisponering av 
dyrka jord, vil være i strid med nasjonal 
jordvernstrategi, og vi forutsetter at det utredes 
alternative løsninger som ikke krever 
omdisponering av dyrka jord/eller krever 
vesentlig mindre dyrka jord jf. KUF §23: 
beskrive de tiltakene som er planlagt for å 
unngå, begrense, istandsette og hvis mulig 
kompensere for vesentlige skadevirkninger  
 
Dyrka og dyrkbart areal som går ut på grunn av 
arronderingsmessige følger eller andre årsaker 
må også registreres.  
 
I reguleringsplan for E6 Roterud – Storhove er 
det laget en egen matjordplan som en del av 
massedisponeringsplanen. SF ser svært positivt 
på at det og den har mange gode 
føringer/løsninger som er viktig å følge opp. 

 
Se utfyllende omtale av temaet 
dyrket mark og matjordplan i kap. 
6.4 under i dette dokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det søkes etter løsninger som 
reduserer beslag av dyrkamark. 
 
Det utarbeides en matjordplan 
knyttet til prosjektet, og omtalen av 
dette i PP kap. 6. 3.5 suppleres.   
Se beskrivelse av forslag til 
prosess i kap. 6. 4. under i dette 
dokumentet.  
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Tilsvarende matjordplan for strekningen 
Rustberg – Frya må lages, men planen må 
være mer avklarende. Dersom en skal deponere 
masse på dyrka jord så må det være for å 
forbedre jorda, ikke for å ha en plass å 
deponere masse. Matjordplanen må ha en 
konkret vurdering av hvilken kvalitetsheving en 
massedeponering vil ha for de enkelte delfelt. 
Matjordplanen bør også ha detaljerte føringer 
for hvordan massens skal håndteres, og dette 
må sikres gjennom planbestemmelser. 
 

 
 
 
 
 

9 Forurensing 
Temaer aktuelle for SF som 
forurensningsmyndighet er i all hovedsak nevnt i 
planprogrammet. Presisere at det i store 
infrastrukturprosjekter er viktig at 
massehåndtering inkluderes tidlig i 
planprosessen. Det bør omfatte en kartlegging 
av massebehov i eget prosjekt, andre 
muligheter for gjenvinning og eventuelt behov 
for annen disponering. Kunnskapsgrunnlaget for 
berggrunn og løsmasser, både med tanke på 
kvalitet og kvantitet, må være godt nok til å 
kunne vurdere hvilken disponering som er mulig 
og mest hensiktsmessig. Basert på 
kunnskapsgrunnlaget for berggrunn og 
løsmasser, bør det utarbeides en 
massehåndteringsplan for utbyggingsprosjektet.  
 
Det er også viktig å sørge for at det tidlig i 
planprosessen settes av tilstrekkelig areal til 
mellomlagring, sortering og eventuell 
behandling av massene som ventes å oppstå, 
samt eventuelle areal for annen 
disponering/permanente masselager. 
 
Gjenvinning og annen disponering av ikke-
forurenset jord og stein kan føre til forurensing. 
Da er tillatelse etter forurensningsloven § 11 
nødvendig. SF er myndighet for forurensning fra 
anleggsvirksomhet. Myndigheten knytter seg til 
forurensning fra selve anleggsvirksomheten, og 
omfatter ikke permanent disponering av jord- og 
steinmasser som Miljødirektoratet er myndighet 

 
Behovet for rigg- og 
anleggsområder vil inngå i 
reguleringsplanen og 
konsekvensutredningen, jfr, PP 
kap. 6.4.9.  
Se utfyllende kommentarer om 
temaet massehåndtering (kap. 6.3) 
og dyrket mark og matjordplan 
(kap. 6.4) under i dette 
dokumentet.  
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for. Miljødirektoratet kan imidlertid delegere 
myndighet til statsforvalteren i den enkelte sak. 
SF behandler søknader om tillatelse etter 
forurensningsloven § 11 til mellomlagring og 
behandling av masser i forbindelse med 
anleggsvirksomhet, samt tiltak angående 
mudring, dumping og utfylling i vann og 
vassdrag. Grunnlag for å vurdere behov for 
tillatelse og fordelingen av myndighet mellom 
Miljødirektoratet og Statsforvalteren er nærmere 
beskrevet i veiledning M-1243/2018.  
 
SF anser at potensiell forurensning fra den 
midlertidige anleggsvirksomheten i store 
samferdselsprosjekter som utbyggingen av E6 i 
Innlandet, er så stor og vil pågå over lengre tid 
slik at det vil kreves tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. 

Det vil bli utarbeidet søknad om 
anleggskonsesjon/utslippstillatelse 
for den midlertidige anleggsfasen, 
jf. omtale i PP kap. 6.4.7. 

10 Støy og luftkvalitet 
Viser til T-1442/2021 med veileder M-2061. 
Minner om at støy primært skal skjermes ved 
kilden fordi det gir effekt for større områder.  
Viser til T-1520 og veileder fra Mdir.  

 
Se utfyllende kommentarer om 
støy i kapittel 6.6.under i dette 
dokumentet.   

11 Samfunnssikkerhet og beredskap 
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal slik det 
framgår av pkt. 6.4.2 i planprogrammet, 
utformes i tråd med veileder fra DSB – 
samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging (2017).  
 
Kommunen må sikre at planområdet er 
tilstrekkelig sikret mot fare eller vesentlig 
ulempe, og at tiltak ikke fører til fare eller 
vesentlig ulempe for grunn, jfr. plan- og 
bygningsloven § 28-1. 
 
SF forutsetter at føringer gitt i lovverk og 
forskrifter blir overholdt. 
 
Når konsekvensene av klimaendringene 
vurderes, skal høye alternativer fra nasjonale 
klimaframskrivninger legges til grunn. Se 
fylkesvise klimaprofilene som er utarbeidet, jf. 
pkt. 4.3 i Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning. Se egen 

 
Samfunnssikkerhet vil bli utredet 
som omtalt i PP kap. 6.4.2 Risiko 
og sårbarhet.   
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veileder om klimatilpasning i planarbeidet hos 
miljødirektoratet.  

  

 
3.4 Mattilsynet 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
1 Mattilsynet har i oppgave å bidra til at planene 

ivaretar nasjonale og regionale interesser innenfor 
områdene drikkevann, plantehelse, 
fiskehelse/fiskevelferd og dyrehelse/-velferd 

 

2 Drikkevann 
Planprogrammet omtaler nærføring til Tretten 
vannverk og utredninger ifht dette.  
 
Planprogrammet sier ikke noe om private 
drikkevannskilder. Det er viktig at drikkevannskilder i 
planområdet blir kartlagt og beskyttet mot 
forurensing. Drikkevannsforsyninger bør prøvetas 
før, under og etter anleggsperioden, og etter at 
veien er tatt i bruk.  
Det er viktig at planen har rutiner for oppbevaring, 
lagring og distribusjon av drivstoff og andre 
petroleumsprodukter, og at det er sikre rutiner for 
fylling av drivstoff på anleggsmaskiner i områder 
med vannforsyninger. 

Drikkevannskilder er omtalt 
generelt i kap. 6.3.5 og teknisk 
infrastruktur i kap. 6.4.9. PP 
kap. 6.3.5 er supplert med 
omtale av hensynet til private 
drikkevannskilder og andre 
private anlegg som kan bli 
berørt.  
Se også omtale i kap. 6.8 
under i dette dokumentet.  
 
 

3 Vannmiljø/fiskevelferd 
Det kan bli aktuelt med utfylling av Lågen. Det er 
viktig at dette arbeidet gjennomføres så skånsomt 
som mulig/dyrevelferdsmessig forsvarlig for å ikke 
forstyrre fisk i elva. Det innebærer at tiltaket bør 
gjøres utenom typisk vandringssesong. Ved utfylling 
av vassdrag bør «sprengstein» ikke benyttes, pga. 
at det kan være rester av sprengstoff (særlig nitrat 
og ammonium) i massen som kan gi lokale 
miljøvirkninger. 

Konsekvenser av utfylling for 
vannmiljø og fisk er dekket av 
kap. 6.3.4 Naturmangfold, 
herunder vannmiljø.  

4 Dyrevelferd 
Det viktig med en god håndtering av viltkryssinger 
og at det er viltgjerder langs hele E6 i planområdet. 
Man må opprettholde mest mulig eksisterende 
trekkruter for vilt for å unngå unødvendige 
belastninger for dyrene. 

Konsekvenser for vilt dekket av 
kap. 6.3.4 Naturmangfold. 

5 Plantehelse 
Det er viktig at det ikke blir flyttet 
planteskadegjørere i forbindelse med 
anleggsarbeidet og flytting av masser, en 

Som omtalt i PP kap. 6.3.5 vil 
det utarbeides føringer for 
hvordan matjord skal 
behandles under og etter 
anleggsperioden. Tiltak for å 
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kartlegging av disse bør derfor gjennomføres før 
arbeidene med E6 Øyer-Frya starter opp. 

hindre spredning av 
plantesykdommer inngår.  

6 Vi ber om å bli orientert i det videre planarbeidet.  
 
3.5 Statens vegvesen 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers 

kommentar 
1 Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen (SVV) har ansvar for at føringer i Nasjonal 
transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir 
ivaretatt. SVV uttaler seg som forvalter av riksvei på vegne 
av staten og som statlig fagmyndighet for veitransport, inkl. 
at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og helhetlig 
bypolitikk ivaretas i planforslag som berører samferdsel. 
Dette gir oss rett til å stille krav til både veier, gater og 
løsninger for gående og syklende 

 
 

2 Oppsummert har SVV følgende merknader 
• Plandokumentene må oppdateres iht. ny N100. 
• SVV anbefaler at Formingsveileder for E6 Biri-Otta – «Vi 

byr på Gudbrandsdalen» for strekningen Lillehammer 
nord – Otta (2008), Nasjonal verneplan (2020), 
Rasteplasstrategi og forslag til Nasjonal plan for 
kontrollplasser legges til grunn for planarbeidet.  

• Støyberegninger bør ta høyde for en situasjon 20 år frem 
i tid 

• Kongevegen, bruer og merkesteiner må ivaretas.  
• SVV foreslår at følgende utredningstema inkluderes i 

kap. 6.4 i planprog:  
- Konsekvenser for eksisterende tunnelløp i 
anleggsperioden 
 - Behov for ev. avbøtende tiltak langs lokalvei i 
anleggsperiode 
 - Tilbudet til gående og syklende langs lokalvei 

 - Sideanlegg 
 

 
Se kommentarer til 
hvert enkelt tema 
under.  

3 Merknader til planprogrammet 
Formingsveileder  
SVV vil anbefale at også formingsveileder for E6 Biri-Otta – 
«Vi byr på Gudbrandsdalen» for strekningen Lillehammer 
nord – Otta fra 2008 legges til grunn i arbeidet med 
arkitektur og landskapsbilde. Formingsveilederen omtaler 
helheten på veistrekningen gjennom Gudbrandsdalen, og gir 
prinsipper for veiens tilpasning til landskapet sett fra veien 

 
Det vil bli utarbeidet 
en estetisk 
oppfølgingsplan for 
prosjektet, jf. PP kap. 
6.3.1 Landskapsbilde 
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og fra omgivelsene. SVV mener veilederen er relevant for 
arbeidet.  

4 Framtidig trafikk og dimensjonerende krav 
SVV vil presisere at vegnormalene Håndbok N100 Veg- og 
gateutforming er digitalisert, gjort gjeldende fra juni 2021 og 
erstatter foregående vegnormal fra 2019. Korrekt 
dimensjoneringsklasse iht. N100 for ny E6 er nasjonal 
hovedveg H2 og vi ber om at dette rettes opp i 
dokumentene. 

Innspillet innarbeides i 
planprogrammet.  
 

5 Ny E6- Øyertunnelen 
Dersom det konkluderes med at det i første omgang vil 
legges til rette for rømningstunnel, må reguleringsplanen 
likevel ta høyde for et fullverdig tunnelløp, som kan bygges 
ut på et senere tidspunkt. Vi oppfatter at det er dette som er 
lagt til grunn for planarbeidet.  
SVV anbefaler at reguleringsplanen utreder en utbygging av 
Øyertunnelen i to etapper, der første fase med etablering av 
rømningsvei beskrives, her inkludert endringer som omfatter 
det eksisterende tunnelløpet, som vil bli berørt når nytt løp 
etableres.  
SVV vil anbefale at det utredes et alternativ med 
rømningstunnel med tverrsnitt T10,5, som senere kan 
bygges ut som trafikktunnel. Dette vil være en mer 
fremtidsrettet løsning som også tar høyde for ev. endringer i 
kravene i vegnormalene N100, dersom disse skulle slå inn 
tidligere enn de kravene som gjelder i dag. Utbyggingen av 
en fullverdig trafikktunnel kan ligge langt frem i tid.  
Ut fra tunnelens lengde på 3,9 km og beregnet ÅDT i 2045 
på 11.200 ligger den anbefalte løsningen på grensen mellom 
tunnelklasse D og E. Tunnelklasse vurderes ut fra 
tunnellengde og forventet ÅDT 20 år etter at tunnelen er 
åpnet for trafikk iht. vegnormalene Håndbok N500 
Vegtunneler. I planprogrammet fra 2017 la SVV til grunn at 
nytt tunnelløp skulle dimensjoneres etter tunnelklasse E. 
Utrustningen i tunnelen må samsvare med gjeldende 
tunnelklasse.  
SVV forutsetter at forskriftskravet på slukkevann blir fulgt 
opp, og viser ellers til krav i N500. 
 
Sør for tunnelen må eksisterende rampe mellom E6 og fv. 
2522 må bygges ny dersom den skal beholdes. Rampen 
benyttes i dag ved omkjøring via fv. 2522. Den er litt bratt, og 
burde vært bygd om, spesielt med tanke på omkjøring for 
modulvogntog. Dersom det legges opp til at fv. 2522 fortsatt 
skal ha funksjon som beredskapsvei har rampen en viktig 

Planprogrammet kap. 
4.2 suppleres med 
omtale av tunneler.  
 
Det reguleres nå for  
to løp for trafikk i  
Øyertunnelen, med 
snitt T9,5 i samsvar 
med gjeldende 
håndbok.  
Innslagspunkt for to-
løpstunnel er ÅDT 
>12 000. Ved ÅDT > 
8.000 skal det 
etableres nødutganger 
ihht. krav i Håndbok 
N500. 
 
Tunneler ved 
Kleivberga og ved 
Ringebu planlegges i 
utgangspunktet for ett 
løp og med 
rømningsmulighet.  
  
 
 
HB N500 legges til 
grunn for tunnelene. 
 
 
Se omtale i kapittel 6. 
5 under om lokalvei.  
 
PP kap 4.4 er supplert 
med omtale av 
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funksjon. Det er ikke en god løsning med omkjøring helt fra 
Tingbergkrysset. Hvilken løsning som er aktuell vil avhenge 
av om tunnelløp nr. 2 blir et fullverdig løp som kan benyttes 
ved omkjøring, eller om det bygges som rømningstunnel. 
 

framkommelighet for 
modulvogntog.  

6 Kollektivtrafikk 
Det er beskrevet at langruter for buss primært vil benytte E6 
i fremtiden, og at regionale og lokale ruter ivaretas via 
lokalveier. På Tretten er det bussholdeplasser på 
avkjøringsrampene i begge retninger som betjenes av 
ekspressbuss og regionalbuss. Ved nordgående 
avkjøringsrampe er det etablert p-plass tilknyttet 
bussholdeplassen. Den må opprettholdes. 

 
Det er mulig å 
opprettholde p-plass 
med ramper og 
bussholdeplass i 
Trettenkrysset. 

7 Støy- og luftforurensing 
Det skal utarbeides støyberegninger i tråd med T-1442. 
Beregningene vil være basert på ny fartsgrense og 
fremskrevet ÅDT til et prognoseår. SVV viser til veileder M-
2061 til T-1442 der det anbefales å ta høyde for 
trafikkutvikling 20 år fram i tid, minimum 10 år. Dersom ÅDT i 
2020 har vært en del lavere enn i 2019 som følge av 
pandemien, bør det vurderes å ta utgangspunkt i ÅDT for 
2019 i stedet for 2020.  
 

 
Støyberegninger 
gjøres med 
utgangspunkt i 
trafikktall for 2019 som 
er mer representative 
enn 2020. Det er 
prognose for 20 år fra 
åpningsåret som 
brukes for 
støyberegning. 

8  Kulturarv (samferdsel) 
I SVVs verneplan inngår et representativt utvalg av veger, 
bruer og bygninger mm. fra nyere tid (1537 til 2000), og 
disse objektene skal sikres gjennom istandsetting, skilting og 
ikke minst jevnlig skjøtsel og vedlikehold 
https://vegmuseum.no/kulturminnevern/verneplan). 
 
SVV gir info om følgende for strekningen i Øyer: 

• Kongevegen (kongsvegen) 
• Rolla bru som tilhører Kongsvegen.  

 
SVV ber om at hensynet til Kongevegen, bruer og 
merkesteiner blir ivaretatt i planforslaget. Vi viser til Nasjonal 
verneplan for veger – bruer – vegrelaterte kulturminner 
(Statens vegvesen 2002) med veileder/vedlegg og Øyer 
kommunes Temaplan for kulturminner samferdsel 2019 – 
2023. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nasjonal verneplan 
(SVV) og Øyer 
kommunes temaplan 
for kulturminner er del 
av 
kunnskapsgrunnlaget.  

9 Anleggsgjennomføring 
SVV mener planprogrammet må suppleres slik at det også 
redegjøres for konsekvenser for det eksisterende tunnelløpet 
under anleggsperioden, samt ev. behov for avbøtende tiltak 

Det tas inn en 
presisering i PP kap.  
4.3.1 om at dette også 
omfatter virkninger for 

https://vegmuseum.no/kulturminnevern/verneplan
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langs lokalvei i anleggsperioden, særlig i forbindelse med 
skolevei. Nødvendige tiltak må sikres i reguleringsplanen. 

eks. tunnel i 
anleggsperioden 

10 Trafikale effekter og trafikksikkerhet 
Trafikksikkerhet er et utredningstema og det skal 
gjennomføres en TS-revisjon av planforslaget, og effekten 
av bompenger på E6 og trafikale virkninger av dette på 
lokalveinettet vil omtales. Dette er positivt.  
SVV er opptatt av at E6-utbyggingens konsekvenser for 
lokalvei i bompengeperioden utredes tilstrekkelig. Spesielt 
gjelder dette økt trafikk gjennom tettstedene, der det er flest 
som går og sykler. Erfaring viser at når det innføres 
bompenger på hovedveien, fører dette til trafikkavvisning til 
lokalvei (uten bom).  
 
Konsekvenser for lokalvei kan strekke seg utover den 
definerte strekningen som planlegges. I Øyer bør det sees 
på strekningen fra Tingbergkrysset og nordover. Som en 
konsekvens av E6-utbyggingen kan det bli slik at flere velger 
å kjøre fv. 2522 her for å slippe bom på E6 eller kjøring 
gjennom et veianlegg under anleggsperioden. 
 
Et annet viktig tema er fremkommelighet for modulvogntog 
på lokalveier ved omkjøring. Vi forutsetter ellers at utredning 
av konsekvenser ved økt trafikk gjennom Tretten sentrum og 
endringer i trafikkmønster på fv. 2522 blir tatt inn i 
planprogrammet, slik det er foreslått fra Øyer kommune. 

 
Temaet er utfyllende 
kommentert i kapittel 
6.5 Lokalveier og 
gang- og sykkelveier 
under i dette 
dokumentet. 
 
Perioden med 
innkreving av 
bompenger for 
Øyertunnelen er slutt i 
2024 og dette kan 
også påvirke trafikken 
på lokalveien. 
Prosjektet skal kun se 
på virkninger for 
sideveisnettet som er 
direkte relatert til ny 
E6 eller nytt tunnelløp.  
Det er ikke planlagt 
omkjøring på den 
omtalte veistrekningen 
sør for Øyertunnelen.  
 
Framkommelighet for 
modulvogntog vil bli 
vurdert. Dette er 
supplert i PP kap. 4.4.  

11 Tilbudet til gående og syklende langs E6 – supplerende 
tema 
Tilbudet til gående og syklende langs parallell vei skal 
utredes når det planlegges ny hovedvei jf. Håndbok N100. Vi 
viser også til forskrift om anlegg av offentlig veg §3 pkt. 7: 
Ved planlegging og utbygging av veinettet skal det 
fastlegges hvordan gang- og sykkeltrafikken skal avvikles. 
Fremtidige løsninger for gående og syklende langs lokalvei 
må utredes og beskrives, både gjennom tettstedene og 
utenom. Trafikksikkerhet for gående og syklende må ha et 
spesielt fokus, og trafikksikker skolevei tillegges stor vekt. 

 
PP suppleres med 
henvisning til forskrift 
om anlegg av offentlig 
veg §3 punkt 7 i kap. 
4.5.  
Temaet er ellers 
kommentert i kapittel 
6.5 Lokalveier og 
gang- og sykkelveier 
under i dette 
dokumentet. 
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12 Sideanlegg – supplerende tema 
Sideanlegg omfatter serviceanlegg, døgnhvileplasser, 
rasteplasser, kjettingplasser, stopplommer, kontrollplasser 
og snuplasser planlegges i sammenheng for lengre 
strekninger. 
Nye Veier har overtatt ansvaret for E6 mellom Moelv og 
Dombås og må sørge for at sideanlegg blir ivaretatt i 
planleggingen. Behovet for sideanlegg skal utredes 
overordnet, men tilrettelegging skjer i de enkelte 
planarbeidene. I planprosessen handler det om å utrede 
behov, sikre nødvendig areal og atkomst. Det vil være svært 
vanskelig å få dette på plass etter at reguleringsplanene er 
vedtatt og veianlegget ferdigstilt. SVV foreslår at sideanlegg 
også omtales i temarapport for lokale og regionale 
virkninger, som gjelder strekningen Øyer - Otta. SVV vil 
understreke at finansiering ikke skal være en del av disse 
avklaringene, dette skjer i andre prosesser. 
SVV har ny rasteplasstrategi på riksvei (2020), der det 
legges til grunn at det er tilstrekkelig med hovedrasteplasser 
med ca. én times kjøretid mellom dem. Vi viser i tillegg til 
Nasjonal plan for kontrollstasjoner, som ligger til 
sluttbehandling i Samferdselsdepartementet. Denne sier noe 
om det regionale behovet, og må legges til grunn for 
planarbeidet. Det er et regionalt behov for kontrollstasjoner 
på Moelv/Biri og Otta iht. den nasjonale planen. 
Økt kontrollvirksomhet er et viktig tiltak i 
trafikksikkerhetsarbeidet, og kontrollvirksomheten krever 
egnede plasser på utvalgte steder. Kontrollplasser kan iht. 
N100 samlokaliseres med rasteplasser eller plasseres i 
tilknytning til avkjøringsramper i toplanskryss, f.eks. kan 
dette være aktuelt ved behov for mindre plasser uten bygg. 
Arealbehov og lokalisering må utredes nærmere i 
planarbeidet i samarbeid med lokale kontrollmyndigheter, 
Politiet er også en viktig samarbeidspart. Det er i dag 
kontrollplass i sørgående retning rett sør for Øyertunnelen, 
og denne ligger innenfor planområdet. SVV er opptatt av at 
direkte tilknytning til E6 opprettholdes som i dag.  

 
Utredning av behov for 
sideanlegg inngår ikke 
i temaet lokale og 
regionale virkninger 
etter metodikken i 
V712 jf. 
planprogrammet 6.4.1  
 
Rasteplassen ved 
Krekke og 
kontrollplassen rett sør 
for Øyertunnelen skal 
opprettholdes.  
Hovedkontrollplasser 
vil være på Biri og ved 
Otta. Planprogrammet 
suppleres med omtale 
av kontrollplassen i PP 
kap. 4.3.1 og omtale 
av sideanlegg i PP 
kap. 6. 4.11 Trafikale 
effekter og 
trafikksikkerhet.   

 
3.6 Direktoratet for mineralforvaltning 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
1 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) er statens 

sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av 
mineralske ressurser, og skal bidra til størst mulig 
samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. 
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DMF forvalter lov om erverv og utvinning av 
mineralske ressurser (mineralloven). 

2 Eksisterende korridor som ikke går i tunnel, ligger 
innenfor flere registrerte forekomstområder for 
byggeråstoff av sand og grus, som er vurdert til å ha 
lokal viktighet: 

• Rustberg 
• Solvang pensjonat 
• Tretten sentrum 
• Båtstø 
• Sandvik 
• Mågåli. 

 
Gjennomgående har NGU notert at 
forekomstområdene har få meter mektighet og ofte 
tilknyttet komplikasjoner ved høyt grunnvannsspeil 
og/eller høy vannstand i Lågen. 
DMF vurderer på dette grunnlaget at det er høy 
sannsynlighet for at forekomstene vil være lite egnet 
for tradisjonelt, kommersielt massetak. 
Dersom planen forutsetter flytting av korridor, eller 
betydelige justeringer av kurvatur, kan deler av disse 
ressursene som ikke tidligere er påvirket bli gjort 
utilgjengelig.  
Det bør gjøres rede for om planen kommer til å legge 
ytterligere beslag på ressursene og om de kan komme 
samfunnet til nytte som byggeråstoff. DMF vil råde til å 
utarbeide en oversikt over massebalansen i prosjektet, 
og gjøre rede for om det vil være et masseoverskudd, 
og om overskuddsmassene forventes å ha en kvalitet 
som er aktuelle å gjøre nytte som byggeråstoff. 

 
Informasjonen tas med 
videre som kunnskaps-
grunnlag for KU-temaet 
naturressurser, jfr. PP kap. 
6.3.5. 
Se utfyllende tilbakemelding 
på temaet massehåndtering i 
kapittel 6. 3 under i dette 
dokumentet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 For nærmere informasjon om mineralloven med 
tilhørende forskrifter, se hjemmesiden vår på 
www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale 
kartløsning, som er et nyttig verktøy for oppdatert 
informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m 

Innspillet tas med i videre 
planarbeid 

 
3.7 NVE 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
1 Strekning og trasevalg 

Det er potensielt store vassdragstekniske og 
miljømessige konsekvenser i dette planarbeidet ved 
nærføring med Gudbrandsdalslågen. NVE ønsker 
derfor å drøfte trasèvalget og utforming i den videre 
planprosessen. NVE mener man bør vurdere mulige 

 
Det legges opp til drøfting av 
temaet underveis i 
planarbeidet med NVE.  
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alternative løsninger både permanent og i 
anleggsfasen pga negative konsekvenser både 
vassdragsteknisk og miljømessig av ny E6 ut mot 
Lågen i Trettenstrykene, samt den samlede 
belastningen for vassdraget, når en ser på 
vegstrekningen i og langs Lågen fra Lillehammer til 
Otta (jf. allmenne interesser i vassdraget vrl §§ 5, 8 
og 20). På grunn av vassdragstekniske forhold og 
konsekvensene en utfylling kan ha, spesielt på 
verneområdet i Trettenstrykene, vil vi tidlig signalisere 
at dette er et konkret tiltak som kan utløse 
konsesjonsplikt, og som vi også må vurdere om kan 
gis konsesjon.  
Oppdaterte vannlinjeberegninger med riktige volum 
for ny vegkropp, samt areal til anleggs- og 
gjennomføringsfasen, må som et minimum legges til 
grunn i utredninger og dokumentasjon. Sammen med 
de miljøfaglige utredningene, må disse benyttes i 
prosessen fram til endelig trasèvalg og løsninger for 
gjennomføring. Det er NVEs faglige forventning at 
reguleringsplanen avklarer detaljer rundt 
anleggsgjennomføringen, slik at dette er forhold som 
ikke skal skyves til gjennomføringsfasen etter 
planvedtak. Dette er avgjørende for både 
vassdragstekniske og miljøfaglige vurderinger, jf. 
avklaring av konsesjonsplikt og/eller konsesjon (jf. vrl 
§§ 5, 8, 18 og 20). 

Det søkes å unngå 
permanent utfylling i Lågen 
ved Trettenstryka. Midlertidig 
inngrep søkes begrenset og 
avbøtende tiltak vil bli vurdert. 
Dette tas inn som supplement 
i PP kap. 6.3.6 
 
Innvirkningen av E6-tiltakene 
på Lågenvassdraget skal 
dokumenteres ved 
hydrauliske beregninger.  
 
Det vil bli gjort 
vannlinjeberegninger som 
omtalt i PP kap. 6.4.5 Flom og 
6.4.6 Vassdrag.  
 
Se utfyllende tilbakemelding 
på temaet massehåndtering i 
kapittel 6. 3 og samlet 
belastning for vassdrag i 
kapittel 6. 2 under i dette 
dokumentet.  
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 2 Samlet belastning – effekter i vassdrag og andre 
forhold omfattet av vrl §8  
Viser til vannressursloven (vrl) og hensynet til 
allmenne interesser i og langs vassdragene. NVE vil 
se på samla effekter av E6 relaterte inngrep i 
vassdrag på strekningen fra Øyer til Otta i forbindelse 
med denne planen og de øvrige planene lenger nord, 
der det er utfylling i vassdrag over lange strekninger. 
Det er viktig å optimalisere trasèvalg med tanke på 
dette, både for å finne ut hvor det er viktige 
miljøinteresser og hvor det er konflikter, og dermed 
avdekke potensiale for store positive virkninger ved 
ev. flytting/justering, og gjennom dette redusere den 
samla belastningen.  
 
Videre er det mange vassdragskryssinger. Krav til 
dimensjonering og utforming må være tydelig, og 
disse må svare ut sikkerhetskravene i byggteknisk 
forskrift (TEK17) der bebyggelse og annen 
infrastruktur kan bli negativt berørt av tiltaket, jf. 
TEK17 § 7-1. Miljøinteresser må kartlegges og 
hensyntas. Areal med eksisterende eller ny 
bebyggelse må også tilfredsstille sikkerhetskravene i 
TEK17 § 7-2.  
Større vassdragsinngrep må være avklart og ha 
endelig lovavklaring etter vannressursloven i 
reguleringsplanen (jf. vrl §§ 8 og 20). Skal det skyves 
på dette til byggesak/gjennomføring må ev. 
konsesjonspliktige tiltak omsøkes i separat 
søknadsprosess, og dette vil virke både forsinkende 
og skape usikkerhet for vegprosjektet. NVE ønsker 
samordning i planprosessen etter pbl ved bruk av vrl 
§ 20 for eventuelle konsesjonspliktige tiltak. 

 
Det presiseres i PP kap. 6.4.6 
Vassdrag at den samlede 
vurderingen inkluderer å 
vurdere de forskjellige 
miljøinteressene opp mot 
hverandre og hvor de største 
konfliktene finnes.  
Se ellers utfyllende 
tilbakemelding på temaet 
samlet belastning for 
vassdrag i kapittel 6.2 under i 
dette dokumentet.  
 
Byggteknisk forskrift legges til 
grunn. Tilfredsstillende 
sikkerhet mot naturfare for 
veianlegget og omgivelser vil 
bli dokumentert i 
planforslaget.  
 

3 Skred 
Tiltak i planen må ikke påvirke skredfaren for 
omkringliggende areal med infrastruktur eller 
bebyggelse negativt, jf. TEK17 § 7-1. Videre må areal 
som omfattes av tiltak etter pbl §§ 1-6, 20-1 og 28-1 
(uavhengig av søknadsplikt), tilfredsstille 
sikkerhetskravene i TEK17 § 7-3.  
Skredfaren for vegarealet må avklares ved faglige 
utredninger og tilfredsstillende sikkerhet over tid må 
være ivaretatt med juridisk tilstrekkelige løsninger. 

Skredfare fra naturlig 
sideterreng skal vurderes og 
planlegges ut fra valgt 
sikkerhetsnivå. I tillegg skal 
nye lokalvei-strekninger og 
byggeområder (TEK17) i 
planen vurderes for skred, 
samt tiltakets påvirkning på 
tredjepart. jmf. Kap. 6.4.4 
Skred.  

4 Overvann  
Innspillet innarbeides i 
planprogrammet ved en 
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Sikker og trygg overvannshåndtering må sees i 
sammenheng med både skred- og flomfare.  
 
Løsningene for håndtering av overvann må ikke 
påvirke tredje part negativt gjennom påslipp til 
resipient som ikke kan ta imot mer vann uten at det 
påvirker sikkerhet eller vassdragsmiljø negativt (jf. vrl 
§§ 5, 7 og 8). Det kan heller ikke slippes på vann i 
skråninger slik at det øker skredfaren for tredje part, 
jf. pbl § 28-1, jf TEK17 § 7-1 annet ledd. 

presisering i kap.  6.4.5 Flom 
om at overvann fra tiltaket 
ikke må påvirke tredje part 
negativt.   
 
At overvann kan påvirke faren 
for flom, erosjon og skred er 
omtalt i planprogrammet.  
 

5 Terrenginngrep – oppfylling og nydyrking 
Avsetting av relativt store areal for oppfylling og 
dyrking kan komme i konflikt både med mindre 
sidevassdrag og ta bort aktivt flomareal. Videre kan 
slike endringer i terrenget gi endret og økt avrenning, 
noe som igjen kan gi fare for økt flomfare i vassdrag, 
samt økt skredfare nedstrøms.  
Dette er forhold som må avklares i planen gjennom 
dokumentasjon av tiltakene (høyder, volum og 
gjennomføring) og effektene de kan ha på flom, samt 
beregninger av endringer i avrenning og 
konsekvenser av dette.  
Tiltak i et vassdrags nedbørfelt kan vurderes som et 
vassdragsinngrep etter vrl, og kan dermed også bli en 
del av vurderingen av samlet belastning i vassdrag på 
strekningen. Disse forholdene skal være avklart før 
endelig vedtak etter pbl, jf. pbl § 28-1 og vrl §§ 5,7 og 
8. 

Innspillet innarbeides i 
planprogrammet ved en 
supplering av teksten i PP 
kap. 6.4.9 om masser og 
masselager.  
Se utfyllende tilbakemelding 
på temaet massehåndtering i 
kapittel 6. 3 under i dette 
dokumentet.  
 

6 NVEs generelle innspill til planprosessen 
NVE viser til kartbasert veileder til reguleringsplan og 
verktøy og info på deres nettsider.  
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE 
ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 
plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de 
ulike interessene er vurdert og innarbeidet i 
planen. NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må være 
vedlagt planer som sendes på høring til NVE.  Dere 
kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for 
konkret bistand i saken.  

 
NVEs spisskompetanse er 
verdifull for Nye Veier i 
planarbeidet. Det opprettet 
flere arenaer og avtalt 
møteserier for 
kunnskapsdeling og drøfting 
av faglige spørsmål 
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3.8 Lillehammer Region brannvesen  
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Planen bør tilpasses slik at ny brannstasjon på 

Tretten ikke må rives. 
I byggeperioden må det sikres adkomst til 
brannstasjonen og omkringliggende bebyggelse. 

Brannstasjonen med 
eksisterende adkomst og 
tilkobling til E6 og 
Kongsvegen opprettholdes 
som i dag. 
Adkomst til brannstasjonen i 
byggeperioden vil bli tema i 
ROS-analysen. 

 
3.9 Landbrukskontoret Lillehammer, Gausdal og Øyer 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Landbrukskontoret er opptatt av hvordan det sikres 

tilkomst til teiger som blir utilgjengelig. Dersom 
tilrettelegging av dagens lokalvei kreves for å 
opprettholde dagens tilgang må dette påpekes i 
planen (strandsone, skog og jordbruksareal). Ved 
etablering av vegetasjon og beplanting langs veien er 
det viktig å unngå fremmede arter, og tenke på 
muligheter innenfor naturlig naturmangfold og 
pollinatorer.  
Roterud Storhove er godt gjennomarbeidet og kan 
brukes som mal for Storhove - Ensby og videre 
nordover hva angår matjordshåndtering og nydyrking. 
Jordvernloven gjelder i reguleringsplaner, unntatt §§9 
og 12. Det er viktig å vurdere om sikring av store 
arealer og hvilke typer arealer som blir båndlagt. Det 
skal lages en overordnet plan for massehåndtering 
(før, under, etter anleggsarbeidet). Det er også viktig 
med en oversikt over midlertidig og permanent beslag 
av dyrka mark. 
I planprogrammet er det referert til at Nye Veiers 
jordvernstrategi skal legges til grunn for vurdering av 
jordvern. 

I arbeidet med utarbeidelse 
av reguleringsplanen vil 
adkomstforhold til både 
boligeiendommer og 
landbruksarealer vurderes og 
søkes opprettholdt.  
Krav til oppfølging av 
vegetasjon i prosjektering og 
utførelse av veganlegget er 
tema som behandles i 
estetisk oppfølgingsplan som 
skal utarbeides jf.  PP kap. 
6.3.1. 
Som en del av planarbeidet 
skal det utarbeides en egen 
plan for håndtering av masser 
gjennom anleggsperioden, 
ref. PP kap. 6.4.9 om 
Anleggsgjennomføring.  
Det utarbeides en matjordplan 
som omfatter områder for 
nydyrking og kvalitetsheving 
av eksisterende arealer. 
Opplegg og omfang/nivå på 
matjordplanen skal drøftes 
med Statsforvalteren og 
kommunen. Se også 
beskrivelse av forslag til 
prosess i under kap. 6. 4. 
under i dette dokumentet.  
 



Oppsummering av merknader planprogram - Øyer kommune 

 
  

 
 

Side 41 av 57 
 

 

 

4 Uttalelser fra organisasjoner, lag og foreninger 
4.1 Jordvernalliansen  
 Oppsummert uttalelse fra Jordvernalliansen Nye Veiers kommentar 
1 Jordvernalliansen mener at temaet jordvern må være 

en helt sentral føring i det videre planarbeidet, og at 
besluttende myndigheter må velge de løsninger som 
totalt sett beslaglegger minst mulig dyrket mark. 

Nye Veier har anbefalt å 
regulere det trasealternativet 
som beslaglegger minst dyrka 
mark og søker å finne 
løsninger som reduserer 
beslag av dyrket mark. 
Innspillet er i tråd med Nye 
Veiers jordvernstrategi og tas 
med i videre planarbeid. 
 

2 Jordvernalliansen vil på det sterkeste understreke at 
jordvernet må utredes svært detaljert i den videre 
planprosessen. Vi forventer at det i planarbeidet blir 
beskrevet hvor mye matjord som beslaglegges, både 
varig og i anleggsfasen. Dette må også gjelde for 
nødvendige utbygginger/kryssløsninger på 
sekundærveinettet. 

I forbindelse med utredning 
av temaet Naturressurser, 
kap. 6.3.5 i planprogrammet 
vil beslag av matjord inngå. 
 
Se kap.6.4 under om dyrka 
mark og matjordplan 

3 Vi registrerer med tilfredshet at planprogrammet 
beskriver at der det er behov for støyskjermingstiltak 
langs veien gjennom terreng som har høy verdi (for 
eksempel dyrket mark), skal skjerming som gir 
redusert arealbeslag utredes. Eksempelvis krever 
støyskjerm mindre areal enn støyvoll. Vi forventer at 
dette følges opp i den videre utredningen. 

Det søkes å finne løsninger 
som begrenser beslag av 
dyrket mark.  

4 Jordvernalliansen synes det er bra at føringer for 
hvordan matjord skal behandles under og etter 
anleggsperioden skal være del av planen. 
Overskuddsmasser av matjord på strekningen bør 
brukes til nydyrking av arealer som kompensasjon for 
tapte matjordarealer, slik politikerne i Sel har foreslått. 

Innspillet tas med i videre 
planarbeid. 

5 Tilfredse med at det jobbes med gårdsregistreringer i 
utbyggingsprosjektet. Konsekvensutredninger bør 
utarbeides ned på gardsnivå for jordbruksfaglige 
temaer som f.eks. jordkvalitet, drenering og andre 
hydrotekniske anlegg. Det er viktig at en i et slikt 
utredningsarbeid benytter seg av lokalkunnskap, i tett 
samarbeid med berørte grunneiere. 

Det gis tilbud om 
gårdsregistrering av alle 
landbrukseiendommer som 
med stor sannsynlighet blir 
berørt av tiltaket, se PP kap. 
5. 6. Før inngrep på 
landbrukseiendommer 
utarbeides en mer konkret 
plan for hver enkelt eiendom. 
Se også kap. 6.8 Private 
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tekniske anlegg under i dette 
dokumentet.  
 

6 Peker på noen arealbesparende løsninger som er 
konkrete forslag til detaljreguleringen: 
• Det må brukes støyskjermer (rette vegger), og 

ikke arealkrevende jordvoller langs dyrka mark. 
• Massedeponi/riggplasser må legges utenom 

dyrka mark.  
• Overskuddsmasser må gjenbrukes til nydyrking i 

samme område. Slik nydyrking må gjøres på 
arealer som fra før ikke er dyrkbare, f.eks. på 
berggrunn o.l. 

• Bruk av (godkjente) autovern over dyrka mark, 
for å kunne legge viltgjerde nærmere vegen, og 
dermed spare areal. 

• Skråningsutslag og fyllinger må utføres på en slik 
måte, at det blir mulig å dyrke jorda helt inn til 
autovern/viltgjerde. 

• Færrest mulig planfrie veikryss. Må sees i 
sammenheng med lokalveier. 

• Det må utarbeides teknisk plan for 
matjordhåndtering, som følges opp av utbygger. 

Vi viser til svar gitt til punkt 3 i 
uttalelsen.  

7 Jordvernalliansen i Innlandet stiller gjerne opp i videre 
dialog om dette viktige temaet. 

Det vil bli lagt til rette for 
dialog med relevante 
interessenter. 

 

4.2 Øyer Tretten bondelag v/Per Kr. Simensgård     
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Det vises til jordvernstrategi og landbruksplan for 

Lillehammer-regionen 2021-2025. Den beste dyrka 
marka ligger inntil de sentrale områdene i dalbunnen. 
Det er derfor viktig å ha fokus på jordvern i 
planprosesser. Bondelaget forventer at jordvernet 
utredes detaljert i den videre prosessen, og er tilfreds 
med at det jobbes med gårdsregisteringer. 
Konsekvensutredningen bør utarbeides ned på 
gårdsnivå. 
 
Adkomster til eiendommer og øvrige landbruksarealer 
for folk og kjøretøy med nødvendig utstyr må sikres, 
samt kryssingsmuligheter for vilt.  
Massedeponier og riggplasser må legges utenom 
dyrka mark. 
 

Det gis tilbud om 
gårdsregistreringer for alle 
landbrukseiendommer som 
med stor sannsynlighet blir 
berørt av tiltaket.  
 
 
 
 
Vurderinger av 
adkomstforhold inkl. behovet 
for tverrforbindelser, 
kryssingsmuligheter for vilt, 
plassering av massedeponi 
og riggområder, løsninger for 
støyskjermingstiltak, 
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Det foreslås en rekke arealbesparende løsninger som 
støyskjermer, overskuddsmasser brukes til nydyrking, 
bruk av autovern for å kunne dyrke nærmere veien, 
færrest mulig planskilte kryssinger. Det må utarbeides 
teknisk plan for matjordhåndtering.  
 
Ellers må ulemper i anleggsperioden kartlegges og 
kompenseres, samt at det for midlertidig og 
permanent trafikkavvikling som berører eiendommer, 
sentrum, skoler, barnehager og eldre skal sikre 
løsninger utredes og ivaretas. 
 
Juridisk bistand til berørte grunneiere dekkes av 
byggherre, aktøren bør være lokal for rask respons. 

håndtering av matjord og 
ulemper/løsninger i 
anleggsperioden vil inngå i 
planarbeidet, jf. 
utredningsprogrammet i 
Planprogrammet.  
 
Nye Veier dekker ikke utgifter 
til juridisk bistand i forbindelse 
med planarbeidet. Dersom 
grunneier ønsker å benytte 
juridisk bistand i denne 
sammenheng, er dette utgifter 
grunneier selv må dekke. 

 
4.3 BirdLife Norge avd. Oppland   
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 BirdLife Norge avd. Oppland kommenterer de 

strekningene som har størst betydning for fuglelivet 
og naturmiljøet. 
I Øyer kommune vil planene om et ekstra tunnelløp få 
konsekvenser for funksjonsområde for en sensitiv art 
ved Rustberg. Hensynssone for den sensitive arten er 
noe ulikt definert. Norsk skogeierforbunds 
retningslinjer har minste avstand for 
skogbruksaktivitet på 200 m i perioden 1. mars til 31.  
juli. I en rapport utarbeidet av Multiconsult for Statnett 
i 2018 er anbefalte hensynssoner for sårbare arter av 
fugl definert perioden mars-juli i sørlige eller 
lavereliggende områder, samt at anbefalt 
minimumsavstand til lokalitet er 500 m ved bruk av 
helikopter/drone/sprenging bakkearbeid, 
terrengtransport og ferdsel til fots. BirdLife vil be om 
at det tas nødvendige hensyn og at retningslinjen 
utarbeidet av Multiconsult bør følges. 
Videre påpekes utfordringer knyttet til Trettenstryka 
fuglefredningsområde. Lokaliteten har sin 
hovedfunksjon som overvintringsområde for vannfugl, 
og er kjent for å ha Nordens største konsentrasjon av 
Fossekall (FMO 1982). Fossekallen og andre 
overvintrende vannfugl er avhengig av at dagens 
elvekant/strandsone beholdes urørt. Utvidelsen må 
derfor skje mot øst. Av hensyn til fuglelivet, og miljøet 
generelt, er det ønskelig med støyskjerm mot Lågen, 

 
Naturmangfoldet langs 
strekningen blir kartlagt og 
konsekvensene utredet jmf. 
Kap. 6.3.4 i planprogrammet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se omtale av vurdering av 
støy i kapittel 6.6 under i dette 
dokumentet.  
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forutsatt at det lar seg etablere uten inngrep i 
strandsonen. 
Av hensyn til naturmiljøet er det et viktig prinsipp å 
unngå veibygging i strandsonen og på fyllinger i vann 
og vassdrag, da dette alltid har negative 
konsekvenser for det biologiske mangfoldet. 
Foreningen anmoder sterkt om at ny E6 eller lokalvei 
ikke legges på fylling i Losna. Alternativet med tunnel 
gjennom Kleivberget støttes. 
BirdLife vil også sterkt anbefale tunnelalternativet på 
østsiden av Ringebu, da dette vil spare viktige og 
verneverdige våtmarksmiljøer ut mot Lågen. Det er 
kjent at tunnelalternativet vil berøre en stor 
hekkekoloni for gråhegre (trolig den største i 
Innlandet) i granskogen sørøst for gården 
Skjeggestad. Kolonien har flyttet seg rundt i området 
flere ganger, og etter foreningens vurdering er 
hegrekolonien fortsatt «flyttbar» bare det blir stående 
igjen egnet granskog lenger sør i den bratte lisiden. 
Fremføring av vei ut mot Lågen innebærer mer 
alvorlige konsekvenser enn å presse gråhegrene til å 
finne andre hekkeplasser, da våtmarkene med 
mange elvekanter er en viktig næringskilde (matfat) 
for arten.  
Ellers er tunnelinntaket i nord (vest for Ringebu) vil 
komme nær funksjonsområde for sensitiv art. Samme 
anbefaling som for Øyertunnelen gjelder også her. 

 
4.4 Norges lastebileier-forbund Innlandet  
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Lastebileierforbundet opplyser om at utbygging er 

svært etterlengtet. 
 

 Det må legges til rette for omkjøringsmuligheter for 
alle typer kjøretøy. 
Alle kryss må være planskilte og ha god 
fremkommelighet for modulvogntog, det samme 
gjelder omkjøringsveier i byggeperioden. 
NLF støtter Nye Veier ambisjon om å etablere 
forbikjøringsmulighet på inntil 50% av strekningen. 

Det planlegges for veiklasse 
H2 som har krav til planskilte 
kryss når ÅDT > 8.000.  
E6 skal dimensjoneres for 
modulvogntog. 
Framkommelighet vil bli 
vurdert for omkjøringsruter. 
 

 Det må vurderes to løpes tunnel for å unngå at det 
må bygges nye tunneler i framtiden, slik som er tilfelle 
for Øyertunnelen. 

Det vil bli vurdert om det er 
hensiktsmessig å sikre to 
tunnelløp i reguleringsplanen. 
PP kap. 4.2 er supplert.  
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5 Uttalelser fra privatpersoner 
5.1 Bådstø Gjestgiveri og camping 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Mener at Bådstø på Tretten er godt egnet som et 

riggområde. Bådstø gjestgiveri har ca. 150 
sengeplasser, godt kjøkken, spisesaler, salonger og 
møterom. Dessuten store arealer på begge sider av 
eksisterende E6, totalt vel 60 dekar. Vi ser at Bådstø 
uansett vil bli sterkt berørt av E6-utbygigng. Positive 
til tett samarbeid, ønsker å bli involvert så snart som 
mulig for å finne løsninger som kan gagne begge 
parter. 

Innspillet vil bli vurdert i videre 
planarbeid og i forbindelse 
med utbygging.  

 
5.2 Jon Kraabøl 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Grunneier opplyser om brønn og vannkilde som er 

nær forslaget til ny lokalveitrase. 
Vannkilder og andre private 
anlegg som kan bli berørt av 
ny E6 vil bli kartlagt, og skal 
ivaretas gjennom 
utbyggingen. Private anlegg 
som mister sin funksjon, vil bli 
erstattet. Entreprenøren må 
sørge for vannforsyning 
gjennom hele utbyggingen. 

 
5.3 Jan Ivar Thorsrud 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Det må tilrettelegges bedre avkjøring fra lokalvei til 

vektplassen i Skarsmoen. Dagens løsning er ikke 
tilfredsstillende. Skogeiere må ha tilgang til sine 
skogteiger mellom vektplassen og Lågen med traktor. 
Det må tilrettelegges for en passeringsmulighet fra 
lokalvegen (uten å kjøre på E6).  Dette gjelder 
eiendommene 55/9 og 55/1. 

Kontrollplassen 
opprettholdes. Avkjøring fra 
E6 og lokalvei blir i 
utgangspunktet som i dag.  

 
5.4 Torger Hellerberg  
 Oppsummert uttalelse Nye Veiers kommentar 

 
1 Påpeker at det de siste 15 årene ikke lenger 

er noe som heter "tofelts motorvei". 
Stortinget har vedtatt at nasjonale 
hovedveier med ÅDT over 6000 biler bør 
bygges som motorvei med fire felt. For de 

Håndbok N100 Veg- og 
gateutforming angir 
dimensjoneringsklassene for 
nasjonale hovedveger. 
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aktuelle strekningene som dette 
planprosjektet omfatter, ser jeg at beregnet 
ÅDT i dimensjoneringsåret 2045 ligger godt 
over dette. 

Disse er delt inn i 3 klasser avhengig 
av beregnet ÅDT og gitt i tabell 3.1. 
 

 
 
Trafikkmengden i prognoseåret 
legges til grunn for dimensjonering av 
veier. For veier settes prognoseåret 
til 20 år etter forventet åpningsår. 
Trafikkberegningene for strekningen 
Øyer - Frya viser en ÅDT i 2050 på 
mellom 8.800 og 11.800. Dette 
innebærer dimensjoneringsklasse H2 
(tidligere betegnet H5) som er en 
tofelts vei med krav til en andel 
forbikjøringsstrekninger. 
 
Samferdselsdepartementet har i 
desember 2020 åpnet for muligheten 
til å bygge firefeltsvei også for veier 
med ÅDT 6-12.000 og øke 
hastigheten til 110 km/t. 
Dette kan velges dersom det er mer 
samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
En firefelts vei med 110 km/t vil ha 
betydelig større bredde, og en stivere 
geometrisk utforming og gi større 
inngrep i omgivelsene. 

2 Beskriver ulike geometriske forhold (antall 
felt, feltbredde, kurvatur mm.) og stiller 
spørsmål ved valgte veiklasse. 

Det vises til svar gitt i pkt. 1. i 
uttalelsen. 

3 Norsk veibygging har vært preget av å bygge 
noen få år fremover i tid. På 1960-tallet ble 
det laget en motorveiplan som sa at det 
skulle bygges motorvei (altså med fire felt) til 
Otta innen 1980. Men så ble 
veibevilgningene kuttet og man bygget i 
stedet tofelts veier med dårligere kapasitet 
og sikkerhet. Når man senere innså dette har 
man bygget om til 2 felts motorveier, men til 
kostnader som nærmer seg 
byggekostnadene for en helt ny firefelts vei 
og med køer og forsinkelser for trafikken som 

Samlet er det vurdert at en tofelts vei 
med økt andel forbikjøring (ut over 
minimumskravet i N100) vil være 
mest samfunnsøkonomisk lønnsomt. 
Det er derfor valgt som standard for 
ny E6 mellom Øyer og Frya. 
Se også svar gitt til punkt 1. i 
uttalelsen. 
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må kjøre gjennom anleggsområdene. Da må 
det vel være bedre å bygge en firefelts vei 
med en gang? 

 
5.5 Berit Reiersen Moe og Fred Erling Moe 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Grunneier blir sterkt berørt av utbygginga. 

Veiutbygging og trafikk er i dag en stor plage med 
ekstrem støy og delvis også støv. Jorda er utleid 
vederlagsfritt, og består av 5 små jorder. Det er farlig 
adkomst og mye veistøv/ søppel i avlingene.  
Grunneier påpeker at det i tillegg til de 2 alternativene 
som skal utredes finnes et 3dje alternativ med 
veitunnel, men at dette er forkastet. Ber om at E6 
vest for lokalvei blir valgt og at det legges opp til 
støyskjerming. Ved ny E6 øst for dagens E6 vil 
skogsveien ned til Nesset forsvinne. Det er planert 
tomt med tanke om søknad om byggetillatelse for 
verksted / redskapshus ved Nesset. Bygningen er 
ikke i konflikt med ny E6 vest for dagens. Grunneier 
har tanker om å flytte til Nesset.  Det må være bedre 
å legge de 2 veiene parallelt. Ønsker å bli hørt videre 
i prosessen. 

Vurderinger av støyforhold og 
evt. behov for 
støyreduserende tiltak og 
vurderinger av 
adkomstforhold inkl. behovet 
for tverrforbindelser vil inngå i 
planarbeidet. Se også kap. 
6.6 og 6.7 under i dette 
dokumentet.  

 
5.6 Rolf Tore Koen 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Grunneier håper eiendommen kan bestå etter det nye 

tunnelløpet er ferdig. Det opplyses om at det går en 
sti som forbinder Nygårdsbakken mot Øvre gate. Det 
er Tjodvegen. Stien brukes i dag av barnehagen, 
skolen og av turgåere for å komme til utsiktspunktet 
Vardkampen. Hvis den gamle veien blir borte må 
fotgjengere / syklister om Holmen og til trafikkmaskina 
Kongsvegen/E6 som er mindre trafikksikkert og 
lengre. Historie, kultur, nytte og sikkerhet for mye 
trafikanter gjør at denne veiforbindelsen må være på 
kart og terreng i framtiden. 

Opplysninger om Tjodveien 
tas inn i kunnskapsgrunnlaget 
for arbeidet med 
konsekvensutredningen. 

 
5.7 Tore Tandhagen 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Grunneier har ingen innvendinger til 

forprosjektrapport og forslag til planprogram. 
Nye Veier merker seg 
innspillet. 
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5.8 Magnar Vedum  
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Grunneier viser til uholdbare trafikkmengder og 

hastighet på gamle E6 (lokalveien fv. 2522) mellom 
Oddvang og Rustberg. I perioder av året er denne 
trafikkmengden blitt mer enn 3-doblet etter at 
bommen ved Skarsmoen ble fjernet (det er vedlagt 
regneark med SVVs registrerte trafikkmengder). I 
planforslaget beskrives det at fv. 2522 vil bli vurdert 
som omkjøringsvei for flom noe som innebærer 
ytterligere trafikkbelastning på lokalveien. Lokalveien 
vil sikkert også bli brukt ved stengt tunnel eller 
trafikkulykker. 
Strekningen oppleves som trafikkfarlig og har dels 
høys hastighet. Strekningen Oddvang – Rustberg er 
eneste strekning uten planlagt eller bygd gang- og 
sykkelvei. Skolebarn blir kjørt, fulgt til og fra skole da 
det oppleves utrygt langs veien. 
Oppsittere langs veien mellom Oddvang og Rustberg 
ser med bekymring på den i perioder økte bruken av 
lokalveien som omkjøringsvei for E6, og krever at 
bygging av gang- og sykkelvei blir tatt inn i 
reguleringsplanen, ref. planprogram pkt 4.5. 

Se omtale i kapittel 6. 5 under 
om lokalvei. Perioden med 
innkreving av bompenger for 
Øyertunnelen er slutt i 2024 
og dette vil påvirke trafikken 
på lokalveien.  
Prosjektet skal kun se på 
virkninger for sideveisnettet 
som er direkte relatert til ny 
E6 eller nytt tunnelløp. Det er 
ikke planlagt omkjøring for 
tunnelen på den omtalte 
veistrekningen sør for 
Øyertunnelen.  
 
Ved stengt tunnel vil dagens 
rampesystem sør for tunnelen 
bli koblingen mot fv. 2522. 
Det legges ikke opp til bruk av 
fv. 2522 mellom Oddvang og 
Rustberg. 

 
5.9 Tor Espen Koen 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 (Etternavn ikke registrert i innspillet) 

Grunneier opplyser om Tjodveien, som forbinder 
Nygardsbakken og Øvre gate er mye brukt som 
turvei. Det bes om at denne hensyntas og bevares i 
det videre planarbeidet, og at den holdes 
fremkommelig som bla skolevei sommer og vinter. 
Plasseringen av en slik vei må sees i forhold til hva 
som er hensiktsmessig for dyrka mark. 
Grunneier anser ikke Skarsmoen som trygg skolevei 
da denne mest sannsynlig vil bli brukt som 
omkjøringsvei for E6. 

Opplysninger om Tjodveien 
tas inn i kunnskapsgrunnlaget 
for arbeidet med 
konsekvensutredningen. 

 
5.10 Kristin Asdøl og Jon Halvor Midtmageli 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Ny E6 vil medføre store nye inngrep i eiendommen 

med nedbygging av dyrka jord, dyrkbar jord, skog, 
velteplasser og adkomstveier til dyrka jord og skog. 
Arealet avsatt til sikringssone er skog med høy 

Vurderinger knyttet til inngrep 
i landbruksarealer, 
sikringssoner, løsninger for 
støy og virkninger for 
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bonitet som vil utgå som produktiv skog. Det 
medfører inntektstap. 
Grunneier er bekymret for økt støy. 
Grunneier mener tunnelalternativet må velges mellom 
Bådstø og Krekke, da dette er det mest skånsomme 
alternativet. Lokalveien kan beholdes med adkomster 
til boliger, camping og strandsone, samt at det ikke 
blir behov for innløsning av eiendommer eller beslag i 
dyrka- og dyrkbar jord, eller skog. Situasjonen langs 
dagens E6 vil bli bedre enn i dag. 
Ellers minner grunneier om at dalsiden «Nord-
Tretten» er avsatt som viktig kulturlandskap i 
kommuneplanen. Minimale inngrep bør tilstrebes, og 
tunnel bør velges. 

kulturlandskapet vil bli vurdert 
i det videre planarbeidet. 
 
Nye Veier merker seg 
synpunktet om 
tunnelalternativet mellom 
Bådstø og Krekke, og viser til 
vurderinger i 
forprosjektrapporten knyttet til 
valg av løsning. 
 
 

 
5.11 Gutorm Årnes 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Ang valg av omkjøringsvei.  

Er opptatt av at det må finnes fornuftige løsninger slik 
at trafikken på E6 får god flyt, men også gode 
løsninger for lokaltrafikken. Gode veiforbindelser er 
blant annet viktig for å opprettholde arbeidsplasser på 
TINE Meieriet Tretten. Fylkesveien Vestsidevegen fra 
Fåvang til Tretten har vært dårlig i lang tid, mer enn 
30 år.  
Har oppfattet at E6 skal oppgraderes til 
motorvegstandard, og at det innebærer krav til 
omkjøringsvei som kan benyttes ved ulykker eller 
andre hendelser. 
Fra Bådstø til Mageli Camping vil det bli behov for en 
lokalvei til eiendommene. Bygges denne som 
omkjøringsveg øker standarden og dermed 
kostnaden vesentlig. Mellom Mageli Camping og 
Bjørge i Søre Fåvang, ca. 1,5 km, vil det være 
krevende å få plass til en parallell veg uten å gå ut i 
Losnan, eller alternativt å bygge tunnel. Tunnel er 
svært kostbart. Legges veien ut i Losnan vil en støte 
på miljøvernkrav.  
Et samfunnsmessig godt alternativ vil være å ruste 
opp Vestsidevegen/fv. 319 slik at den kan tjene som 
omkjøringsvei. Dermed får en oppgradert en 
veistrekning som ikke har tilfredsstilt dagens krav til 
lokalvei i mange tiår. 

Nye Veier merker seg 
innspillet, og viser til valg av 
standard og vurdering av 
løsninger for E6 og lokalvei i 
Forprosjekt E6 Øyer Elstad, 
og vurdering av løsninger og 
anbefaling i planprogrammet 
for E6 Øyer Frya. 
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5.12 Stavsplassen SA 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Stavsplassen er et privateid selskap, med 

arrangementer som hovedgeskjeft. Det har flere faste 
arrangementer gjennom året knyttet til 
hesteutstillinger, treff for motorinteresserte, 
hyttemesse og mart’n (Stavsmartn). I tillegg til disse 
arrangementene driver campingplass vest på 
eiendommen. 
Aktiviteten på området er i stor grad knyttet til bruk av 
utearealene, og er avhengig av områdene vest på 
eiendommen. Under det Stavsmarten benyttes 
området til parkering, men ellers til hesteutstillinger og 
bruksprøver/kjøreprøver for hest. Stavsplassen er 
bekymret for hvordan selskapet kan håndtere 
publikumstunge arrangementer og at de vil miste sin 
posisjon i hestemiljøet dersom de må avstå grunn i 
vest til veiutbygging. Stavsplassen foreslår to 
løsninger sikring av areal dersom det blir arealbeslag: 
makeskifte mot Tretten kro eller gjenfylling av det 
sørligste Bådstøtjønnet. Ellers er det et ønske om at 
begge adkomster til eiendommen opprettholdes. 
 
Stavsplassen er bekymret for anleggsperioden ift 
støy, avvikling av arrangementer ved arealbeslag og 
trafikkavvikling ved arrangementer dersom omkjøring 
av E6-trafikken skal skje gjennom Tretten sentrum. 
Det opplyses om et tradisjonsrikt opptog over Tretten 
bru til Stavsplassen gjennom sentrum under 
Stavsmarten 

Forhold knyttet til permanent 
og midlertidig areal, løsninger 
i anleggsfasen, støy og 
trafikale virkninger vil bli 
vurdert, jfr. 
Utredningsprogrammet i 
planprogrammet.   

 
5.13 Bådstø havn v/ Bjørn Olav Nyfløt 
 Oppsummert uttalelse  Nye Veiers kommentar 
 Bådstø havn har tilfartsvei gjennom eiendommen til 

Tretten Kro og Motell med undergang under E6. De 
ønsker å utvikle området rundt havna for bedre vilkår 
for båtfolket og tilrettelegge for ett nærmiljøanlegg 
der. De tenker å lage en fiskeplass og en badeplass 
der med mulighet også for funksjonshemmede å 
komme til som må hensyntas knyttet til adkomst. Det 
må da lages en lengere undergang enten der den er 
nå eller på ett annet egnet sted. Vi er i gang med en 
søknadsprosess for våre arbeider. 

Vi viser til omtale i kap. 6.7 
om tilgang på tvers av E6, se 
under i dette dokumentet.   
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6 Forslagsstillers tilbakemelding på tema 
6.1 Valg av alternativ i Ringebu  
Dette kapittelet er satt av til nærmere omtale av videre prosess for valg av alternativer i 
Ringebu kommune. Kapittelet opprettholdes her fordi det er ett felles planprogram for E6 
Øyer-Frya og for at oppsettet for merknadsdokumentene i Øyer og Ringebu blir mest mulig 
like.  
 
6.2 Samlet belastning for vassdrag  
Innspill kort oppsummert:  
Flere regionale myndigheter er opptatt av Gudbrandsdalslågen og hva som blir den samlede 
påvirkningen som følge av E6- utbyggingen Øyer-Frya og Sjoa-Otta som helhet 
(Statsforvalteren, NVE og Innlandet fylkeskommune). Dette går på utfylling i vassdraget, 
påvirkning på vannkvalitet, mengder og påvirket areal. Utbyggingen kan påvirke flomforhold, 
grunne vannområder, gyte- og oppvekstområder for fisk og natur – og landskapsøkologiske 
verdier i kantsonen.  
 
Svar:  
I planprogrammet kap. 6.4.6 Vassdrag er det omtalt at det skal gjøres en samlet vurdering av 
virkninger for vassdrag, at det vil bli sett på muligheten for å etablere ny naturlik strandsone 
der det foreslås ny utfylling og at det skal presenteres en oversikt over hvilke delstrekninger 
det blir ny utfylling som del av planbeskrivelsen.  
 
Dette arbeidet er delvis påbegynt og vil følges opp gjennom arbeidet med løsninger, 
konsekvensutredning og reguleringsplanen. Det vil bli gjennomført en GIS-analyse av 
dagens status i kantsonen langs Lågen/Losna som grunnlag for sammenligning med foreslått 
ny situasjon ved utbygging av E6.  
 
I tråd med innspillene vil det bli gjort en helhetsvurdering av de forskjellige miljøinteressene 
og hvor de største konfliktene finnes (for eksempel utfylling i Losna eller inngrep i dyrket 
mark, minimere utfylling eller noe mer utfylling for å gi økte strandsoneverdier på sikt).   
 
Utredning av den samlede belastningen for vassdrag innenfor planstrekningene vil i stor grad 
bli ivaretatt gjennom de ulike fagutredningene i konsekvensutredning. Det vil likevel bli 
vurdert å presentere de tverrfaglige vurderingene for vassdrag i en egen rapport som 
beskriver dagens tilstand, planlagte inngrep, konsekvenser, samlet belastning og en samlet 
vurdering av avbøtende og kompenserende tiltak. Det legges opp til drøfting av temaet og 
tilnærming for utredningen underveis med aktuelle myndigheter.  
  
Med bakgrunn i dette vil planprammet kapittel 6.4.6 Vassdrag bli supplert.  
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6.3 Massehåndtering  
Innspill kort oppsummert:  
Flere regionale myndigheter (NVE, DMF, SF, IFK) er opptatt av massehåndtering og har 
forventninger til detaljering av mengder og typer masser, samt avklaring av areal for 
håndtering av overskuddsmasser midlertidig og permanent og til vurderinger av mulige 
endringer i flomforhold og forurensningsfare fra disse arealene.  
 
NVE krever at anleggsgjennomføring er detaljert avklart i reguleringsplanen og at dette skal 
inkluderer foreslåtte områder for oppfylling og/eller nydyrking. Areal, høyder og volum må 
beskrives og effektene de kan ha på flom, flomveier og endringer i avrenning vurderes. 
 
Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) mener det bør gjøres rede for om planen kommer til 
å legge ytterligere beslag på mineralressursene og om de kan komme samfunnet til nytte 
som byggeråstoff. DMF vil råde til å utarbeide en oversikt over massebalansen i prosjektet, 
og gjøre rede for om det vil være et masseoverskudd, og om overskuddsmassene er 
forventes å ha en kvalitet som er aktuelle å gjøre nytte som byggeråstoff. 
 
Statsforvalteren (SF) er opptatt av at massehåndtering inkluderes tidlig i planprosessen og 
omfatter en kartlegging av massebehov i eget prosjekt, andre muligheter for gjenvinning og 
eventuelt behov for annen disponering. Kunnskapsgrunnlaget for berggrunn og løsmasser, 
både om kvalitet og kvantitet, må være godt nok til å kunne vurdere hvilken disponering som 
er mulig og mest hensiktsmessig. Videre at det settes av tilstrekkelig areal til mellomlagring, 
sortering og eventuell behandling av massene, samt eventuelle areal for annen 
disponering/permanente masselager. 
 
Innlandet fylkeskommune mener at dersom prosjektet gir et betydelig masseoverskudd, bør 
det være en samordnet prosess der kommunene og fylkeskommunen involveres sammen 
med forslagsstiller for å se på muligheter og begrensninger knyttet til deponering og bruk av 
massene. 
 
Svar:  
Det skal utarbeides en egen overordnet plan for håndtering av masser gjennom 
anleggsperioden og fram til ferdig anlegg, og vurdering av konsekvenser av foreslåtte 
masselager innenfor planområdet inngår i planarbeidet ref.  omtalen i planprogram kap. 6.4.9 
om Anleggsgjennomføring.  
 
Den overordnede planen for massehåndtering vil inneholde en totaloversikt over volum av 
masser og behov for masser i prosjektet. Grunnlag for estimering av volum og typer masser 
vil være grunnundersøkelser. Det er et mål å få til massebalanse innenfor veianlegget.  
Planen vil bli basert på strekningsvise massehåndteringsplaner og vil vurdere bruk/gjenbruk, 
håndtering og lagring av masser i anleggsfasen og for ferdig det ferdige veianlegget. 
Strekningsvise massehåndteringsplaner vil gi en mulighet for å vurdere massetransporten i 
anleggsfasen.  
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Bruken av masser knyttes mot matjordplan, som vil beskrive hvordan overskuddsmasser kan 
brukes for å heve kvaliteten på dyrket mark. Se kapittel 6.4 under om dyrket mark og 
matjordplan.  
 
Arbeidet med massehåndteringsplanen vil avgjøre om det er behov for å permanente, større 
massedeponi utenfor planområdet. Disse må i så fall reguleres, og konsekvenser utredes i 
den forbindelse. Dersom det blir store masseoverskudd, vil det bli vurdert å drøfte 
utfordringen i Planforum. 
 
Teksten i kapittel 6.4.9 i planprogrammet suppleres med bakgrunn i innspillene.  
 
6.4 Dyrket mark og matjordplan  
Innspill kort oppsummert:  
Statsforvalteren (SF) forutsetter at det utredes alternative løsninger som ikke krever 
omdisponering av dyrka jord/eller krever vesentlig mindre dyrka jord jf. KUF §23. SF mener 
det betyr at en ikke automatisk skal følge Vegdirektoratets standardkrav. En må gå konkret 
inn og vurdere standardene og se på alternative løsninger som reduserer arealbehovet (for 
eksempel støyskjerm i stedet for voll, mur i stedet for skjæring, andel forbikjøring og 
plassering forbikjøringsstrekninger.)  
SF ønsker at det som i reguleringsplan for E6 Roterud – Storhove, blir laget en egen 
matjordplan som en del av massedisponeringsplanen. Matjordplanen skal beskrive hvilken 
kvalitetsheving en massedeponering vil ha for de enkelte delfelt av eksisterende dyrket mark 
eller nydyrkingsfelt. Matjordplanen bør også ha detaljerte føringer for hvordan massens skal 
håndteres, og dette må sikres gjennom planbestemmelser. 
 
Svar: 
Konsekvenser for naturressurser skal utredes i samsvar med HB V712 fra Statens vegvesen 
jf. omtale i planprogrammet kap.  6.3.5.   
Planbeskrivelsen vil omfatte et arealregnskap som inkluderer dyrkbare areal.  
 
Tiltakshierarkiet legges til grunn for arbeidet med utredning av konsekvenser for dyrket mark. 
Arbeidet er i gang og består av flere trinn; dokumentere hvor vi unngår/reduserer inngrep i 
dyrket mark gjennom løsningsutvikling, utredning av avbøtende tiltak, vurdering av potensial 
for nydyrking langs veitraseen (GIS-analyse, gårdsregistreringer mv).   
 
Matjordplan med forslag til nydyrkingstiltak/-arealer utarbeides som vedlegg til 
reguleringsplanen. I arbeidet med matjordplanen skal det også vurderes og eventuelt 
beskrives tiltak som innebærer bruk av overskuddsmasser til å heve flomutsatt dyrka mark. 
Det settes opp en oversikt som viser hvilken gevinst som oppnås for dyrkingsforholdene i 
eksisterende områder med dyrket mark som foreslås hevet med overskuddsmasser.  
   
I arbeidet med håndtering av dyrka mark er det naturlig å trekke veksel på erfaringer som er 
gjort i andre prosjekter i sammenheng med Nye Veiers jordvernstrategi, samt et samarbeid 
med myndighetene. Opplegg og omfang/nivå for matjordplanen drøftes med Statsforvalteren 
og kommunene. 
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Før inngrep på landbrukseiendommer utarbeides en mer konkret plan for hver enkelt 
landbrukseiendom. 
 
Teksten i kapittel 6.3.5 i planprogrammet suppleres med bakgrunn i innspillene.  
 
6.5 Lokalveier og gang- og sykkelvei  
Innspill kort oppsummert:  
Standard og lokalisering av lokalvei. 
Flere har gitt innspill til standarden på ny lokalvei, og mener bredden må økes i forhold til 
forslaget i planprogrammet. Det pekes på at dette er særlig viktig der lokalveien skal kunne 
brukes som omkjøringsvei.  
SF mener planprogrammet ikke gir nok grunnlag for å gjøre endelig valg mellom alternativer 
for ny lokalvei. 
 
Trafikksikkerhet 
Flere regionale myndigheter stiller spørsmål ved beregnet trafikkbelastning på lokalveiene i 
framtidig situasjon (at den økningen som er vist i planprogrammet er for lav). 
Flere regionale myndigheter (SVV, SF, IFK) er opptatt av trafikksikkerheten på lokalveinettet, 
og spesielt i/gjennom tettstedene både i anleggsfase og når ny E6 er etablert. Det er spesielt 
bekymring rundt trafikken på lokalveinettet i bompengeperioden.   
 
IFK har gitt konkret innspill om at det bør anlegges sykkelvei/turvei mellom Ringebu sentrum 
og Frya, og SF mener planforslaget må sikre forholdene for gående og syklende langs 
Kongsvegen ved Tretten, og forbindelse mellom boligområder og nærmeste skole. Ellers er 
det generelt stor fokus på å sikre trafikksikker skolevei.  
 
Svar:  
Bredde for nye lokalveistrekninger foreslås endret til 6,5 m, inkludert asfalterte skuldre.  
Der eksisterende vei skal benyttes som gjennomgående lokalvei skal det vurderes om 
eksisterende vei har tilstrekkelig standard eller om den må utvides.  
Framkommelighet for modulvogntog på lokalveier som skal brukes som omkjøringsvei og i 
kryss, vil bli vurdert. Standard på lokalvei må også ses i sammenheng med behov for 
trafikkomlegging i anleggsperioden. 
 
Det vil bli laget et notat om endringen av trafikksituasjonen for lokalveier i anleggsperioden 
og i permanent situasjon som følger av planforslaget. Her inngår også vurderinger rundt 
behovet for gang-/sykkel tiltak. I denne sammenhengen vil også situasjonen i 
bompengeperioden bli omtalt og vurdert. Det tas inn en henvisning til §3 punkt 7 i forskrift om 
anlegg av offentlig veg i planprogrammet kap. 4.5 Tilbud til gående og syklende som sier at 
det skal fastlegges hvordan tilbudet til gående og syklende skal avvikles ved planlegging og 
utbygging av veinettet.  
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Det vil invitert til tverrsektorielle arbeidsmøter om lokalvei, som grunnlag for kun å regulere 
ett alternativ på nye lokalveistrekninger og for å se på de konkrete løsningene av det totale 
profilet for nye E6 og lokalvei der disse går parallelt.  
 
Planprogrammet kap. 4.4 Lokalvei endres når det gjelder at bredden på veien på nye 
lokalveistrekninger. Bredden skal i utgangspunktet skal være 6,5m. Standard på 
eksisterende lokalvei der disse skal brukes som omkjøringsvei eller ved trafikkomlegging i 
anleggsperioden vil bli vurdert.  
 
6.6 Støy  
Innspill kort oppsummert:  
Flere er opptatt av støyforhold, hvordan støy beregnes (trafikkgrunnlag, støymåling, 
støyskjerming) og om veitrafikkstøy for naturverdier og husdyr vil bli vurdert.  
 
Svar:  
Om støyberegning og avbøtende tiltak 
Ved bygging av ny vei skal det etableres støyskjermingstiltak der støyverdiene beregnes til å 
være høyere enn kravene som stilles. Støyretningslinjen T-1442/2021 har grenseverdier for 
veitrafikkstøy og føringer for skjermingstiltak mm. Støyretningslinjen skal brukes som 
grunnlag for støyberegninger og avbøtende tiltak.  
 
De beregningsmetodene som brukes er basert på et omfattende empirisk grunnlag og gjøres 
etter en anerkjent metodikk. Grenseverdiene i T-1442 er satt som et gjennomsnitt for ett år 
og beregningsmetoden vil ivareta dette bedre enn en korttidsmåling som kun vil gi et 
øyeblikksbilde. Dessuten er den nye veien ikke bygget enda, og det er derfor ikke mulig å 
gjøre målinger av støy fra den. I tillegg utføres beregningene for en situasjon med trafikktall 
fremskrevet 20 år etter åpningsåret. Måling av støy benyttes først og fremst til å kontrollere 
om støykrav overholdes.  
 
Ut fra beregnede støynivå vurderes behovet for avbøtende tiltak. Støyskjerming ved kilden 
(langs veien) gir støyskjerming for størst areal og er utgangspunktet for valg av løsning for 
støyskjerming. Dersom man ikke kan oppnå tilfredsstillende støynivå hos enkelte med 
støyskjerm langs veien, vil det blir vurdert lokale støytiltak som skjerming av fasaden eller 
uteplass.  Eventuelle lokale støytiltak på den enkelte eiendom vil bli drøftet med grunneier. 
Dette skjer ikke før etter vedtak av reguleringsplanen.  
 
Støy mot husdyr 
Veileder til forskrift om hold av storfe omtaler i hovedsak tekniske installasjoner. Det er angitt 
en anbefalt grense på 65 dBA som varig støynivå fra innredninger og innretninger. Dette 
tilsvarer et støynivå godt over grenseverdi for rød sone fra veitrafikk, men ekstern støy er 
altså ikke omtalt i den veilederen. Iht. T-1442/2021 er driftsbygninger ikke støyfølsomme 
bygninger. Beiteområder er heller ikke definert som støyfølsomt område. Med bakgrunn i 
dette vil vurderinger av veitrafikkstøy for husdyr ikke inngå i planarbeidet.  
 
Støy mot Trettenstryka fuglefredningsområde og Fåvang naturreservat 
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Det er ingen grenseverdier for støy for fugler og andre dyr i T-1442. Det er gjort 
undersøkelser av hvordan støy påvirker fugler, bl.a. i forbindelse med Tønsbergpakken i 
2004 og forskningsprogrammet TriEkol. Oppsummert er det slik at det vil kunne ha en 
negativ konsekvens for fuglelivet med økt støy, men det er ingen omforent metodikk på 
hvordan dette skal vurderes. Det er etablert støyskjermingstiltak langs E6 gjennom Åkersvika 
og planlagt støyskjerm på ny bru for E6 over Lågendeltaet.  
I fredningsforskriften for Trettenstrykene står det at det ikke må iverksettes tiltak som 
forringer fuglenes livsmiljø, og formålet med fredning av Fåvang naturreservat er å bevare et 
stort våtmarksområde, særlig av hensyn til trekkende og hekkende vannfugl.  Med bakgrunn 
i dette tas inn ett tillegg i planprogrammet kap. 6.2.6 om at det skal gjøres støyvurderinger for 
Trettenstryka og Fåvang naturreservat. Avbøtende støytiltak skal vurderes opp mot 
arealbeslag og andre hensyn til miljø. 
 
6.7 Tilgang på tvers av E6 
Innspill kort oppsummert:  
Mange er opptatt av muligheter for å krysse E6. Dagens situasjon gir mulighet for å krysse i 
veien eller stoppe i veikanten uten særskilt tilrettelegging, enten for friluftsliv, av 
driftsmessige hensyn som adgang til dyrka mark eller teknisk utstyr (vanningsanlegg etc) 
eller for vilt. Ny E6 vil etableres med en standard som ikke gjør det mulig å parkere i 
veikanten med bil eller krysse over veien til fots fordi det planlegges for gjennomgående to-
felts vei med 90 km/t med midtdeler og tosidige viltgjerder. Stedvis vil det også være 
forbikjøringsfelt.  
Gjennom høringsperioden er det framkommet mange opplysninger og hvor det i dag finnes 
slike muligheter og er slike behov.  
 
Svar:  
I arbeidet med løsningsutviklingen vil disse forholdene bli grundig vurdert av som del av flere 
utredningstemaer, og det vil bli lagt opp til løsninger som sikrer nødvendig tilrettelegging og 
adkomst der det er behov for dette, men Nye Veier kan ikke garantere nøyaktig samme 
plassering av krysningspunkt som i dag. Jordbruksunderganger søkes bygd med 
dimensjoner etter gjeldende regelverk, men vil ikke nødvendigvis bli bygget flomsikkert. 
Sambruk / flerbruk, teknisk gjennomførbarhet, virkninger for miljø og samfunnsøkonomisk 
nytte vil inngå i slike tverrfaglige vurderinger. 
 
 
6.8 Private tekniske anlegg (drikkevann, vanningsanlegg mv)  
Innspill kort oppsummert:  
Mange er opptatt av hvordan private anlegg som for eksempel drikkevannsbrønner og 
vanningsanlegg om/hvordan de vil bli ivaretatt i planleggingen og når E6 skal bygges ut.  
 
Svar:  
Private drikkevannskilder (brønner) og andre private anlegg som kan bli berørt av E6- 
utbyggingen vil bli kartlagt, og skal ivaretas gjennom utbyggingen. Entreprenøren må sørge 
for vannforsyning gjennom hele utbyggingen. Private anlegg som mister sin funksjon, vil bli 
erstattet. 
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6.9 Grunnerverv   
Innspill kort oppsummert: 
En del lurer på hvordan egne interesser vil bli i ivaretatt og hva som blir prosessen videre når 
det gjelder grunnerverv og avtaler om tilgang til grunn og rettigheter.  
 
Svar:  
I reguleringsplan blir det vurdert og avklart hvilke areal som er nødvendige for å gjennomføre 
et veiprosjekt, og dermed hvilke areal og eksisterende bygg og anlegg som blir påvirket. 
Grunnerverv er prosessen der Nye Veier sikrer grunn og/eller rettigheter til å gjennomføre et 
veiprosjekt. Grunnervervs-prosessen tilpasses tidspunktet for anleggsstart, samt endelig 
arealbehov. Eiendommer som blir direkte berørt vil bli kontaktet av grunnerverver fra Nye 
Veier, så snart grunnervervsprosessen er igangsatt. Dette betyr at deler av grunnervervet 
kan starte før det foreligger en vedtatt reguleringsplan. Eiere av bolig- og 
næringseiendommer som må innløses, vil prioriteres og kontaktes tidlig.   
 
Nye Veiers ønsker å gjøre minnelige avtaler med flest mulig av de berørte grunneierne. 
Tidlig i prosessen kan opsjonsavtale være aktuelt. Les mer om ulike avtaletyper på nettsiden 
til Nye Veier www.nyeveier.no/for-grunneiere/. Her finnes også Nye Veier sine etiske 
retningslinjer for gjennomføring av grunnerverv og mer informasjon om 
grunnervervsprosessen, erstatning, juss mv.  
 
 

7 Vedlegg 
7.1 Originalinnspill myndigheter 
7.2 Originalinnspill organisasjoner, lag og foreninger 
7.3 Originalinnspill privatpersoner 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nyeveier.no/for-grunneiere/

	1 Innledning
	2 Oversikt over uttalelser
	2.1 Oversikt over uttalelser fra myndigheter
	2.2 Oversikt over uttalelser fra organisasjoner, lag og foreninger
	2.3 Oversikt over uttalelser fra privatpersoner

	3 Uttalelser fra myndigheter
	3.1 Bane NOR
	3.2 Innlandet fylkeskommune
	3.3 Statsforvalteren i Innlandet
	3.4 Mattilsynet
	3.5 Statens vegvesen
	3.6 Direktoratet for mineralforvaltning
	3.7 NVE
	3.8 Lillehammer Region brannvesen
	3.9 Landbrukskontoret Lillehammer, Gausdal og Øyer

	4 Uttalelser fra organisasjoner, lag og foreninger
	4.1 Jordvernalliansen
	4.2 Øyer Tretten bondelag v/Per Kr. Simensgård
	4.3 BirdLife Norge avd. Oppland
	4.4 Norges lastebileier-forbund Innlandet

	5 Uttalelser fra privatpersoner
	5.1 Bådstø Gjestgiveri og camping
	5.2 Jon Kraabøl
	5.3 Jan Ivar Thorsrud
	5.4 Torger Hellerberg
	5.5 Berit Reiersen Moe og Fred Erling Moe
	5.6 Rolf Tore Koen
	5.7 Tore Tandhagen
	5.8 Magnar Vedum
	5.9 Tor Espen Koen
	5.10 Kristin Asdøl og Jon Halvor Midtmageli
	5.11 Gutorm Årnes
	5.12 Stavsplassen SA
	5.13 Bådstø havn v/ Bjørn Olav Nyfløt

	6 Forslagsstillers tilbakemelding på tema
	6.1 Valg av alternativ i Ringebu
	6.2 Samlet belastning for vassdrag
	6.3 Massehåndtering
	6.4 Dyrket mark og matjordplan
	6.5 Lokalveier og gang- og sykkelvei
	6.6 Støy
	6.7 Tilgang på tvers av E6
	6.8 Private tekniske anlegg (drikkevann, vanningsanlegg mv)
	6.9 Grunnerverv

	7 Vedlegg
	7.1 Originalinnspill myndigheter
	7.2 Originalinnspill organisasjoner, lag og foreninger
	7.3 Originalinnspill privatpersoner


