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E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp2 
Planprogram og varsel om oppstart av planarbeid– oppsummering og kommentarer  
Planprogram lagt ut på høring i perioden 30.06.17 til 25.08.17 
Det har kommet inn 9 innspill, 4 fra offentlige og 5 fra andre aktører. 
 

Følgende kom med innspill og merknader: 
 

Statlige og regionale myndigheter: 
 

• DMF, Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (16-71548-21) 
• NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat (16-71548-24) 
• Oppland Fylkeskommune (16-71548-27) 
• Fylkesmannen i Oppland (16-71548-30) 

 
Andre aktører: 
• Øystein Åkre (16-71548-20) 
• Tor Espen Koen og Ida Regland (16-71548-22) 
• Ivar M. Karlstad (16-71548-23) 
• Bjørg og Magnar Vedum (16-71548-25) 
• John Gillebo og Elin Schübeler Mogstad (16-71548-29) 

 
Avsender Sammendrag av innspill 

 
Kommentarer til innspill 
 

16-71548-
21  
DMF, 
Direktorat
et for 
mineral-
forvaltning  

Ved tunnelens åpninger er det av Norges geologiske 
undersøkelse (NGU) kartlagt to grusforekomster. Begge er 
klassifisert til å være lite viktige som byggeråstoffressurser. 
DMF kan ikke se at byggeråstoffene som er berørt av denne 
planen er nevnt. DMF forventer at mineralressurser blir 
vurdert og gitt en begrunnelse for om de er aktuelle for KU 
eller ikke i henhold til veileder for vurdering av vesentlige 
virkninger etter vedlegg III i forskriftene om 
konsekvensutredninger. 
 
DMF mener det er en fordel at man i planleggingen er 
bevisst de ressursene som finnes i planområdet. Enten for å 
utnytte ressursene i prosjektet eller sikre at planen tar 
hensyn til konsekvensene ved nedbygging av ressursene. 
 

Bygging av løp 2 vil i hovedsak foregå innenfor 
områder som allerede er i bruk som 
vegområde. 
Grusressurskart på NGU sine hjemmesider 
virker ikke til å være oppdatert etter bygging 
av dagens Øyertunnel, tilgjengelige 
grusressurser fremgår tydeligere på 
løsmassekart fra NGU. 
 
Massedisponering og bruk av grusmasser i 
veganlegget vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. Det søkes å oppnå 
gjenbruk av masser og minimering av 
massetransport. 
 

16-71548-
24 
NVE, 
Norges 
Vassdrags- 
og energi-
direktorat 
 

 
Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med 
risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs 
retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på 
NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-
skred/arealplanlegging. 
  

 
Sjekklista hensyn tas i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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16-71548-
27 
OFK, 
Oppland 
fylkes-
kommune 
 

• Vi forventer at konsekvenser knyttet til flom og 
vannstand i Gudbrandsdalslågen ved en eventuell 
utfylling i nordre del av planområdet blir vurdert. 
Planlagt veilinje bør testes ut i en hydraulisk 
modell for å se hvilken effekt den vil ha på 
vannlinja ved ulike flomgjentaksintervall.  

• Kulturminneregistreringer normalt kun lar seg 
gjennomføre i barmarksesongen, og at SVV må ta 
høyde for dette i det videre utrednings- og 
planarbeidet. Det forventes også at nyere 
tidskulturminner, som f.eks. bygningsvern, 
krigsminner, samferdselshistorie og andre teknisk 
industrielle kulturminner vurderes. 

• Konsekvenser for flom vurderes i 
hydraulisk modell som del av 
reguleringsplan. 

 
 

• Kulturminneregistreringer og 
konsekvenser for kulturminner i 
planområdet vurderes i 
reguleringsplanarbeidet. 

 
16-71548-
30 
FMO, 
Fylkes-
mannen i 
Oppland  

 

 
Fylkesmannen minner om at det gjelder ny forskrift om 
konsekvensutredninger f.o.m. 1. juli 2017. Varslet tiltak er 
fortsatt KU-pliktig etter ny forskrift, og etter 
overgangsbestemmelsene skal den nye forskriften legges til 
grunn for videre utredninger. Forutsetningene for KU-
arbeidet endres ikke vesentlig med ny forskrift, men den 
presiserer bl.a. roller, ansvar, prosess og innhold i arbeidet.  
 
Miljøvern; Slike tiltak er i konflikt med prinsippet om å 
unngå inngrep i verneområder. Dette er områder som er 
sikra etter nasjonale vedtak og avveininger og innehar 
verdier på tilsvarende nivå.  
 

a) Generelt vil utredning av flere alternativ være 
viktig i denne prosessen, også alternativ som 
ivaretar miljø- og vassdragsinteresser i større grad 
enn hensynet til kostnadseffektiv framføring av 
veganlegg.  

b) Tiltak i vassdraget på strekningen kunne påvirke 
negativt de verdiene som fuglefredningsområdet 
skal sikre, disse er særlig knyttet til overvintrende 
fossekall og annen vannfugl. Området er Nordens 
største overvintringsplass for fossekall.  

c) Inngrep i vassdraget kan føre til endra betingelser 
og forutsetninger for storaure, som har viktige 
gyteområder i Trettenstryka.  

d) Midlertidige og særlig permanente utfyllinger i 
vassdraget ved Tretten vil lett kunne påvirke 
vannstanden i Losna, dette er et tema som bl.a. er 
tatt opp i regional plan for Gudbrandsdalslågen 
med tilløpselver, som nå er ute på høring.  

e) Fylkesmannen mener det må være et klart premiss 
at det ikke skal gjennomføres verken permanente 
eller midlertidige tiltak som medfører inngrep og 
utfylling i Gudbrandsdalslågen på strekningen.  

f) Fylkesmannen savner en tydeligere kopling i 
planprogrammet til nevnte utfordringer i 
Trettenstryka og Losna, jf. problembeskrivelse 
regional plan for Gudbrandsdalslågen med 
tilløpselver.  

g) Det er registrert betydelige naturverdier ved søre 
tunnelinnslag. 

h) Massedeponi og avrenning/forurensing Vi savner 
dette som eget tema i planprogrammet. Både 
vurdering av deponiområder og en vurdering av 
forurensningsfare som følge av avrenning fra 
midlertidig/permanent deponering av sprengstein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miljøvern 
 

a) Hensyn til miljø- og vassdrags-
interesser på sør- og nordside av 
tunnel var innvirkende til at vestlig 
alternativ ikke blir vurdert videre 

 
b) Fuglefredningsområdet og 

gyteområder for storaure er omtalt i 
planprogrammet og vil følges opp 
videre i reguleringsplanarbeidet. 
 

c) Gyteområder for storaure er omtalt i 
planprogrammet og vil følges opp 
videre i reguleringsplanarbeidet. 
 

d) Utfylling i Trettenstryka er 
dimensjonerende for flom i Losna og 
videre opp mot Vålebru, regional plan 
kom på høring etter at plan-
programmet var lagt ut.  Regional 
plan for lågen vil komme inn i 
Planprogrammet under punkt 4.4 
Særlige forhold. 
 

e) Dette må avklares gjennom 
reguleringsplanarbeidet, blant annet 
eventuelle behov for erosjonssikring 
av dagens vegfylling og en eventuell 
utvidelse av vegfylling for 2+2 
kjørefelt. Midlertidige inngrep som 
utfylling i korte perioder i 
byggeperioden samt 
grunnundersøkelser vil være 
vanskelig å unngå. Konsekvenser av 
midlertidige inngrep vil bli utredet. 
 

f) Regional plan for Gudbrandsdalslågen 
kom på høring etter at plan-
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Konsekvensutredningen må utrede hvordan en 
skal unngå utlekking av finpartikler fra sprengstein 
i sidevassdrag og hovedvassdrag da disse 
fraksjonene kan gi skader på fisk.  
 

Landbruk; Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende 
ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. 
Stortinget behandlet i desember 2015 nasjonal 
jordvernstrategi. Omdisponering av dyrka jord og generell 
arealutnyttelse må vurderes strengere enn tidligere. Dette 
har betydning både i forhold til permanent arealbeslag og 
midlertidig arealbeslag.  
I regionalt planforum 16. mai 2017 ble det gitt følgende 
innspill om landbrukshensyn, punkt 1-2-3: 
 
1. Bør sjekke opp hvilke erfaringer man har med 
tilbakeføringen og bruken av dyrkamarka som ble berørt 
ved bygging av første tunnelløp.  
 
 
2. Ber om at man prøver å konsentrere riggområder på kun 
en side, øst for E6, og ikke berører dyrka jorda på vestsida.  
3. Ber om at man vurderer å dra tunnelutløpet på 
Trettensida lenger nord enn det gamle, og fylle opp for å 
unngå å rasere mer enn nødvendig av dyrka mark.  
 

• FM forutsetter at det utarbeides et arealregnskap 
som viser omdisponering av arealer fordelt på 
ulike arealformål. Når det gjelder midlertidig 
arealbeslag på dyrka mark så forutsetter vi at det i 
reguleringsplanen utarbeides detaljerte 
planbestemmelser som sier hvordan jorda skal 
ivaretas og hvordan arealene skal tilbakeføres.  
 

 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap  
Flom/overvann: Flomberegninger i hovedvassdrag knyttet 
til området nord Tretten bru vil bli et sentralt tema i planen.  
 

1) Det er også sidevassdrag til Lågen hhv i Rustberg 
og ved Tretten, som må vurderes i forhold til 
planlagte tiltak. 

2) Overvannshåndtering er ikke nevnt i 
planprogrammet, men det forutsettes at det blir 
vurdert i sammenheng med flomproblematikken. 
 

Skred: I Rustbergområdet er det aktsomhetsområde for 
både steinsprang og snøskred og i nord ved tunnelportalen 
ved Holmen og videre mot Tretten er det 
aktsomhetsområder for jord- og flomskred.  
 
Forventet oppfølging av samfunnssikkerhet i planen:  

3) Reell fare for flom/overvann, skred og 
forurensning av drikkevann utredes og at det 
følges opp med forslag til avbøtende tiltak. 
 

4) ROS-analysen blir gjennomført med vurderinger av 
sårbarhet knyttet til liv/helse, stabilitet og 
materielle verdier.  
 

programmet var lagt ut. Den hensyn 
tas i det videre arbeidet. 
 

g) Naturverdiene ved søndre 
tunnelinnslag er godt kjent og var 
med på å påvirke valg av side for nytt 
tunnelløp. Videre vurdering av 
konsekvenser for naturverdier vil bli 
tatt med i reguleringsplanarbeidet. 
 

h) Massedisponering og 
forurensningsfare er tatt med i plan-
programmet og vil vurderes videre i 
KU-tema i reguleringsplanen.  

 
Landbruk; 
1. Erfaringer fra tilbakeføringen og bruk av 
dyrka mark ble forespurt kommunen i tidlig 
fase ved oppstart av planprogram. Dette vil 
det jobbes mere med i reguleringsplanfasen. 
 
2. Arealbehov for rigg må avklares i 
reguleringsplanen. På grunn av begrenset plass 
på østsiden kan det være behov for arealer 
også på vestsiden av E6.  
 
3. Plassering av tunnelpåhugget bestemmes av 
fjelloverflaten, avklares gjennom 
reguleringsplanarbeidet. 
 

• Hvilke arealer som skal tilbakeføres til 
dyrka mark kan vises i plankart og 
tilbakeføring og angis i 
planbestemmelsene. Arealregnskap 
og metoden for tilbakeføring 
detaljeres videre i byggeplan. 
 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
1) Sidevassdrag til Lågen vil bli vurdert i 

forhold til planlagte tiltak i 
reguleringsplanarbeidet. 

2) Overvannshåndtering vil bli vurdert 
og håndtert i reguleringsplanen. 

3) NVE sine kart er i stor grad er basert 
på modellering. Fare for steinsprang 
og skred må kartlegges og vurderes 
nærmere i reguleringsplanarbeidet. 
Det er ikke registrert tidligere 
skredhendelser her, og så lenge 
området forblir skogdekt er nok faren 
for snøskred minimal. Steinskredfaren 
er nok også liten, men en befaring av 
potensielle løsneområder i Høgberget 
kan gi grunnlag for å si noe mer 
sikkert om det. Det samme gjelder for 
å vurdere snøskred fare og fare for 
jord- og flomskred. 

4) Oppfølging av samfunnssikkerhet er 
omtalt i planprogrammet, punkt 5.5. 
Vurderinger av konsekvenser for 
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5) Hensynssoner for flom og skred vises på plankartet 
og med bestemmelser  
 
 
 

Prosess og medvirkning  
Fylkesmannen forutsetter at SVV legger til rette for god 
medvirkning i den kommende planprosessen, bl.a. av statlig 
og regional planmyndighet.  

• Vi ber om å bli trukket inn i vurderingene særlig 
omkring utforming av vegen forbi Trettenstryka.  

 

liv/helse, stabilitet og materielle 
verdier tas inn i ROS-analysen.  

5) Hensynssoner basert på kartlegginger 
og vurderinger i reguleringsplanfase 
vises på plankart md bestemmelser. 
 

Prosess og medvirkning 
• Vi vil følge vanlige rutiner for 

medvirkning i planprosessen. Bruk av 
Regionalt planforum og møter med 
fagetater i det videre 
reguleringsplanarbeidet. 
 

 
16-71548-
20  
Øystein 
Åkre 
 

 

Hytte/fritidseiendom på 89/19 i Øyer, Kananvegen 249 
Egen vannkilde. Grunneier er bekymret for endringer i 
anleggsperioden og permanent. 

a) Et borehull på 79 meter, pumpen henger på 69 
meter. Boret etter vann for ca. 25 år siden. Viser til 
rapport fra 90 tallet utført i forbindelse med 
bygging av løp 1. Forventer at det ordnes opp hvis 
det oppstår problemer ved bygging av løp 2. 
 

b) Ønsker tilbakemelding på innspill før oppstart. 
 

a) Vannkilder som kan bli påvirket av 
anleggsarbeidene vil bli registrert i 
forbindelse med reguleringsplan og 
videre i bygge forberedelsene. Og evt. 
endringer følges opp i byggeplanen. 
 

b) I reguleringsplanfasen vil vi ha åpne 
møter med informasjon og 
muligheter for befaring og eget møte 
om deres eiendom etter avtale. 

16-71548-
23 
Ivar M. 
Karlstad 

 

Fagertun, Doktorbakken 3, 2635 Tretten 
Teknisk installasjon i form av vanningsanlegg tilhørende 
Doktorbakken 3. 
 

a) Vanningsanlegg tilhørende vår eiendom er plassert 
nede ved ny E6.  Anlegget ble utsatt for flomskade 
fra bekken som renner forbi pumpehuset og ut i 
Lågen, dette var i 2013. Anlegget ble påført store 
skader og har siden blitt påkostet betydelig for å få 
det tilbake i drift.  
 

b) Ved tidligere utbygging av gangvei inn mot Tretten 
sentrum har det vært avgitt ca.250 kvm av vår 
eiendom. Denne størrelsen er ikke bekreftet fra 
Statens vegvesen da vi ikke har fått tilbakemelding 
på ny oppmåling som skulle foretas av SV. 
Uavklart: oppmåling, sluttoppgjør for erverv av 
grunn. 

 
c) Konsekvensene etter dette inngrepet ble store i 

forhold til lyd/støy, støv og det visuelle. Støyvollen 
som er oppført skjermer ikke vår eiendommen for 
den enorme støyen fra de mange tusen 
kjøretøyene som passerer på E6 hver dag. I tillegg 
er det stor trafikk forbi på gamle E6 med tunge 
kjøretøyer og høy fart som forsterker lydbilde.  
 

d) Vi ber om en befaring og et møte med 
ansvarshavende for prosjektet slik at vi kan få svar 
og oppklaring på våre spørsmål og 
problemstillinger. 

 

 
a) Vanningsanlegget søkes opprettholdt 

i gjennomføring av tiltaket. 
 

b) Avklaring av eiendomsforhold og 
grunnervervsoppgjør i forbindelse 
med forrige utbygging avklares i egen 
sak er ikke en del av reguleringsplan-
arbeidet. 
 

c) Behov for støytiltak som følge av 
tiltaket vurderes i reguleringsplan.  
 

d) I reguleringsplanfasen vil vi komme 
med mere informasjon i åpne møter 
og muligheter for befaring og eget 
møte om deres eiendom. 
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16-71548-
25 
Bjørg og 
Magnar 
Vedum 
 

Bjørg og Magnar Vedum, Kongsvegen 656, 2636 Øyer 
a) Synes trafikkmengden på gamle E6 

(lokalvegen) har økt betydelig. Hastigheten på 
biltrafikken på strekningen for veldig mange 
syns å ligge betydelig over tillatt 
kjørehastighet.  

b) Vi mener at det er særdeles behov for tiltak på 
lokalvegen for å ivareta sikkerheten til 
trafikken på nevnte strekning, og da i 
særdeleshet sikkerheten for de myke 
trafikantene. Vi ber om at gang-/sykkelveg på 
strekningen Oddvang - Rustberg blir regulert 
inn som del av reguleringsplan for Øyer- 
tunnelen, løp 2. 

 

Lokalveg Oddvang-Rustberg er utenfor varslet 
planområdet. 
 

a) Tiltaket vil i utgangspunktet ikke 
medføre økt trafikkbelastning på 
strekningen.  

b) Dette innspillet om tiltak og behov for 
gang-/sykkelveg vil vi videreformidle 
til Vegavdelingen.  

16-71548-
26  
Tor Espen 
Koen og 
Ida 
Regland 

 

Merknad til planprogram E6 Rustberg-Tretten, 
Øyertunnelen løp 2 
Vi har siden planleggingen av bygging av første tunnelløp 
forholdt oss til reguleringsplan av 2007 som omhandlet 
dette. Der var også løp nr. 2 tegnet inn, og grenser var satt. 
Vi søkte om tillatelse til restaurering av huset og fikk 
tillatelse til dette av Statens vegvesen.  
I forslag til planprogrammet for E6 Rustberg-Tretten, 
Øyertunnelen løp 2 under punkt 5.4.2 står det følgende: 
"Nytt tunnelløp vil ikke utløse store endringer fra 
eksisterende situasjon. Ny veg vil komme noe nærmere 
enkelte bygninger, men er ikke antatt å føre til store 
konsekvenser for tilhørende uteområder". 
 

• Etter telefonkontakt med Vegvesenet tidligere har 
vi fått antydet at byggingen av nytt tunnelløp vil få 
konsekvenser for vår eiendom, og stiller derfor et 
spørsmålstegn ved at dette ikke er nevnt i 
planprogrammet.  
 

 
• Eiendommen ligger i området som 

det kan være ønskelig å ta i bruk ved 
bygging av løp 2. Det er beklagelig at 
dette ikke kom tydelig fram i 
planprogrammet. Konsekvenser for 
eiendommen må avklares gjennom 
reguleringsplanarbeidet. 
 

 
 

 

16-71548-
29 
John 
Gillebo og 
Elin 
Schübeler 
Mogstad 
 

Gillebo, Nordbygdsvegen90 
Som eier av gård 55/1 i Øyer, hadde vi flere møter ved 
oppstart av bygging av tunnelløp 1 i 2009, og krevde 
opprettholdelse av vår adkomst ti l skogen (Storodden), 
som ligger på utsiden av Øyervekta. Dette ble notert og 
tegnet inn på kart men ikke gjennomført. 
 

a) Ved oppstart av bygging av tunnelløp 1, ble vårt 
krav til opprettholdelse av adkomst til skogen på 
utsiden av vektplassen framlagt for byggeleder og 
det ble inntegnet på kart. Ved ferdigstillelse og 
avslutning av byggearbeidene for tunnelløp 1, er 
ikke adkomst til vår skog hensyntatt og vi står uten 
adkomst til skogen. Situasjonen er per i dag en 
provisorisk løsning. Denne løsningen er ikke 
brukbar og er direkte trafikk farlig.  
 

b) Vi krever at det ved bygging av tunnelløp to, lages 
en permanent adkomst til skogen som kan brukes. 
Behovet er veg som kan brukes både av traktor og 
bil for å drive skogbruk, samt benytte området til 
rekreasjon. Ved avvirkning av skogen må 
skogsmaskiner og lastebiler ha adkomst, samt 
servicebiler for disse. 

 
a) Avklaring av uavklarte forhold og krav 

i forbindelse med forrige utbygging 
avklares i egen sak og er ikke en del 
av reguleringsplanarbeidet. Gjennom 
reguleringsplanarbeidet vil det bli 
gjennomført trafikksikkerhets-
vurdering innenfor tiltakets 
avgrensning. 
 

b) Vi vil komme med mere informasjon i 
åpne møter og muligheter for 
befaring og eget møte om eventuelle 
konsekvenser for deres eiendom. 
 

 

 



 
 

 
 
   

Statens vegvesen Region øst 
Postboks 1010 Nordre Ål 
2605 LILLEHAMMER 
 
 
 
 
 
 
 

Dato:  10.08.2017 
Vår ref:  17/02644-2 
Deres ref:  16/71548 

 

Uttalelse til varsel om planoppstart og høring av planprogram for 
reguleringsplan for E6 Øyertunnelen løp 2 mellom Tretten og 
Rustberg i Øyer kommune 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 29. juni 2017. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansaker. 
 
Om planen 
Ny E6 mellom Tretten og Rustberg bygges som tunnel. Ved tunnelens åpninger er det 
av Norges geologiske undersøkelse (NGU) kartlagt to grusforekomster. Begge er 
klassifisert til å være lite viktige som byggeråstoffressurser. Områdene ved 
tunnelåpningene er i kommuneplanen holdt av til vegformål i kommuneplanen.  
 
Uttalelse til planen 
I planprogrammet er mineraler nevnt som et av flere tema som kan bli utredet 
gjennom konsekvensutredningen (KU). DMF kan ikke se at byggeråstoffene som er 
berørt av denne planen er nevnt. DMF forventer at mineralressurser blir vurdert og gitt 
en begrunnelse for om de er aktuelle for KU eller ikke i henhold til veileder for 
vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om 
konsekvensutredninger. 
 
DMF ser av NGUs ressursdatabase at forekomstene på begge sider av tunnelen er 
klassifisert til å være lite viktige som byggeråstoffressurser. Begge forekomstene er 
allerede delvis utilgjengelig på grunn av veganlegg og bebyggelse. Denne planen vil 
berøre ytterligere deler av forekomstene. DMF mener det er en fordel at man i 
planleggingen er bevisst de ressursene som finnes i planområdet. Enten for å utnytte 
ressursene i prosjektet eller sikre at planen tar hensyn til konsekvensene ved 
nedbygging av ressursene. Byggeråstoffer fra løsmasser er ikke-fornybare ressurser 
som ikke nødvendigvis kan hentes andre steder.  
 
DMF ønsker også å gjøre oppmerksomme på de potensielle ressursene som finnes i 
berggrunnen der tunnelen skal drives. Overskuddsmasser fra store anleggsprosjekter 
kan være velegnede masser som byggeråstoff. DMF er opptatt av at slike masser blir 
vurdert slik at man unngår deponering.  
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For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. 
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NVEs svar - Varsel om oppstart -  Reguleringsplan for E6 Rustberg - 

Tretten, Øyertunnelen løp 2 - Øyer kommune, Oppland  

Vi viser til varsel om oppstart mottatt 29.06.2017. 

NVE gir i forbindelse med planarbeid råd og veiledning i arbeidet med å vurdere flom- og skredfare, 

vassdragsinngrep, samt vassdrags- og energianlegg.  

Det viktigste virkemiddelet for å forebygge tap og skader fra naturfarer, er å ta tilstrekkelig hensyn til 

flom- og skredfare i arealplanleggingen. Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17 

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer 

2/2011 – Flaum og skredfare i arealplanar beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene. 

Kommunene må også tilpasse arealbruken til klimaendringer som blant annet innebærer mer nedbør og 

ekstremvær. 

 

Som et bidrag i vurderingen av hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder kan ivaretas i 

planleggingen, har vi lagt ved ei sjekkliste. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike 

tema skal innarbeides i reguleringsplaner, og inneholder linker til mer informasjon og veiledere for 

utredning av naturfare. Vi anbefaler at sjekklista benyttes aktivt i forbindelse med risiko- og 

sårbarhetsanalysen (ROS) for planområdet. NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også 

tilgjengelig på NVEs nettsider om arealplanlegging: www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.  

 

Dersom planarbeidet berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av 

store saksmengder har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til å svare ut alle saker på offentlig ettersyn. 

Manglende uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis at våre ansvarsforhold er sjekket ut og 

planens innhold funnet tilfredsstillende. Manglende uttalelse fra NVE endrer ikke på tiltakshavers 

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens ansvar for å påse at dette er 

ivaretatt jf. pbl § 28-1. 

 

Dersom dere har konkrete spørsmål i forbindelse med planarbeidet vil vi selvfølgelig svare ut disse 

underveis i planprosessen. 

 

 

http://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging
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Sjekkliste for reguleringsplan - vurdering av tema innenfor NVEs forvaltningsområder (pr. 01.07.2017) 
NVE har et statlig forvaltningsansvar for vassdrags- og energiressurser samt forebygging av skader fra flom- og skred. Kommunene har et ansvar for å ta hensyn til disse 
temaene i arealplanleggingen. Denne sjekklisten kan brukes til hjelp for vurderinger, men er ikke uttømmende. 
Når det gjelder flom- og skredfare viser vi til at det skal utarbeides en ROS-analyse for alle planer, jamfør plan- og bygningslovens § 4-3 og DSBs veileder 
«Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen». ROS-analysen må inneholde en begrunnet vurdering av om det er fare for flom, erosjon eller skred, og en konklusjon på om det 
er tilfredsstillende sikkerhet i henhold til TEK17.  Når det gjelder vassdrag og energianlegg er det noen typer tiltak som vil ha behov for avklaring i forhold til sektorlovverk 
(vannressursloven og energiloven). 

 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Er det vassdrag i planområdet? 

 

Styring av arealbruken bort fra 
vassdragene er det beste 
virkemiddelet for å ta vare på 
vassdragsmiljø og begrense 
vassdragsrelatert fare.  

 

Hvordan skal planen ta hensyn til natur-, 
kulturmiljø og friluftsinteresser i 100-
metersbeltet langs vassdrag, jf. pbl § 1.8?  

Generelt er det viktig å holde vassdrag åpne og 
bekkelukking frarådes.  

Dersom det planlegges tiltak som berører 
allmenne interesser i vassdrag eller grunnvann, 
må konsekvensene av dette beskrives, som 
grunnlag for ev. konsesjonsvurdering eller 
samordning etter vannressursloven.  Hvilke 
alternative løsninger eller avbøtende tiltak er 
mulig for å ivareta vassdrag?         

I verna vassdrag bør en vurdere differensiert 
forvaltning etter PRP for verna vassdrag. 

Alle vassdrag, inkludert åpne og lukka 
bekker, bør merkes tydelig i plankartet og 
reguleres til arealformål 3, 5 eller 6, jf §12-5. 

Bestemmelser om byggegrense til vassdrag, 
kan differensieres ut fra konkrete 
vurderinger av allmenne hensyn, for 
eksempel 50-100 m langs hovedvassdrag og 
20 m langs bekker.  

Forutsetninger for og ev. avbøtende tiltak 
ved vassdragsinngrep må innarbeides i 
bestemmelser. 

Forvaltning etter RPR for verna vassdrag kan 
fastsettes i bestemmelser og/eller vises som 
hensynssone.  

Karttjenesten NVE Atlas 

 

Arealplanlegging og 
vassdragsmiljø 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Plan- og bygningslovens § 1-8 

 

Vannressursloven 

 

Verneplan for vassdrag 

RPR for vernede vassdrag 

Kan området være flomutsatt? 

 

Dersom planområdet er innenfor 20-
metersbeltet langs bekk eller 100-
metersbeltet langs elv så bør 
flomfare vurderes. På flate elvesletter 
vil flommen ha større utstrekning. 

På grunn av klimaendringer forventes 
økt flomvannføring med minst 20% i 
små nedbørfelt og kystvassdrag. I 
noen regioner vil også flommene øke 
i store vassdrag.  

Finnes det flomsonekart i planområdet? 

Utenfor kartlagte områder kan en første 
vurdering baseres på observasjoner fra tidligere 
flommer, lokalkunnskap og kartanalyse. Ved tvil 
må det gjøres en fagkyndig utredning. 

Det må vises særlig aktsomhet langs bratte og 
masseførende vassdrag. 

Eventuelle kulverter, bruer og bekkelukkinger 

som kan gå tett, bør kartlegges.  

Vil utbyggingen medføre økt overvann og 

raskere avrenning til vassdrag? Vil 

havnivåstigning og stormflo ha betydning for 

flomvannstand i vassdrag med utløp i sjø? 

Ny bebyggelsen bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor flomutsatte områder.  

Flomutsatte areal skal vises som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser 
som ivaretar sikkerheten gitt i TEK17 §7-2.  

En avstandsgrense på 20 m fra bekker vil 
normalt dekke fare for flom og flomskred  

Alternative flomveier for lukkede bekker bør 

vises som hensynssone i planen 

Det kan fastsettes bestemmelser om lokal 

overvannshåndtering. 

 

Flomsonekart utarbeidet av NVE 

Krav til flomsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011: Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Rettleiar 3/2015: Flaumfare 
langs bekker 

Retningslinjer for 
flomberegninger 

Fakta: Hvordan ta hensyn til 

klimaendringer 

Fakta: GIS finner flomveiene          

http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§4-3
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Tema/temasamfunnssikkerhetareal.pdf
http://lovdata.no/lov/2000-11-24-82
http://lovdata.no/lov/1990-06-29-50
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Arealplaner-og-inngrep/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-5
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§1-8
http://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-11-24-82?q=vannressursloven
http://www.nve.no/no/Vann-og-vassdrag/verneplan/
http://lovdata.no/forskrift/1994-11-10-1001
http://www.nve.no/no/Flom-og-skred/Farekartlegging/Flomsonekart/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-2/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2015/veileder2015_03.pdf
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/PageFiles/1336/Retningslinjer%202013_mars.pdf?epslanguage=no
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.nve.no/Global/Publikasjoner/Publikasjoner%202014/Faktaark%202014/Fakta-ark-260314%20.pdf
http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/102714/Exflood_tema_endelig_litenversjon.pdf


 Tema i planen Hvilke vurderinger bør gjøres Innarbeiding i plan Linker til mer informasjon 

Klimatilpasningstiltak innen vann 
og avløp i kommunale planer      

DSBs Havnivåveileder 

Kan området være skredutsatt? 

 

Å ha kunnskap om skredfare, og ta 
hensyn til dette ved planlegging og 
utbygging, er den mest effektive 
måten å forebygge skredulykker. 

På grunn av klimaendringer forventes 

økt hyppighet av skred i bratt 

terreng, men fareområdene vil ikke 

nødvendigvis bli større. 

Ligger planområdet innenfor 
aktsomhetsområder for snøskred, steinsprang 
eller jord- og flomskred? 

Finnes det kvikkleiresoner eller marine 
avsetninger i planområdet? 

Undersøk om det er lokal informasjon om 
grunn- og terrengforhold som tilsier skredfare.  

Vurder behovet for fagkyndig utredning ut fra 
planlagt arealbruk og tiltakskategorier. 

 

Ny bebyggelse bør i utgangspunktet 
plasseres utenfor skredutsatte områder. 

Skredutsatte områder vises som 
hensynssone i planen og tilknyttes 
bestemmelser som ivaretar sikkerheten gitt i 
TEK 17 §7-3. 

Hvis det ikke er tilstrekkelig sikkerhet må 
avbøtende tiltak beskrives og innreguleres i 
planen. 

Ansvar for fremtidig tilsyn og vedlikehold av 

sikringstiltak må avklares. 

Karttjenesten NVE Atlas 

NGUs løsmassekart 

Krav til skredsikkerhet i TEK17 

Retningslinje 2/2011 Flaum- og 
skredfare i arealplanar (rev. 
2014) 

Veileder 8/2014 Sikkerhet mot 
skred i bratt terreng 

Veileder 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred 

Faktaark: Identifisering av 

skredvifter 

Skogsveger og skredfare 

Er det konsesjoner for vassdrags- 
eller energianlegg i området? 

Nettanlegg og trafoer som krever 

anleggskonsesjon etter energiloven 

er unntatt fra plan- og 

bygningsloven. 

Sjekk om det planlegges ny arealbruk i konflikt 

med etablerte eller planlagte høyspentlinjer, 

trafoanlegg, dammer, rørgater eller andre 

anlegg for energiforsyning og -overføring.  

Er anleggseier varslet? 

Anlegg for energiforsyning og -overføring 

skal reguleres som teknisk infrastruktur etter  

§ 12-5 nr.2, med unntak av kraftledninger i 

sentral og regionalnettet som skal vises som 

hensynssone. 

Andre energianlegg, som dammer og 

kraftverk, bør reguleres til byggeområde. 

Planloven og energianlegg 

Oversikt over konsesjoner som 
er gitt eller under behandling 

Bebyggelse nær høyspentanlegg 

Hensynssoner for kraftledninger 

Plan- og bygningslovens § 12-5 

Ut fra ressurshensyn må NVE prioritere å gi innspill og uttalelser til overordnede planer, planer som omfatter områder med vesentlig flom- eller skredfare, saker av 

prinsipiell betydning og planer med problemstillinger som kommunen har vansker med å avklare selv. Vi ønsker at kommunene velger ut planer som det er særlig behov for 

hjelp fra NVE til å vurdere, og tar tidlig kontakt med oss om disse sakene.  

For at NVE skal ha grunnlag for uttalelse må høringsdokumentene inneholde planbeskrivelse, ROS-analyse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige 

utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet.  

NVE kan fremme innsigelse på grunnlag av manglende utredning eller innarbeiding av hensynet til flom- eller skredfare, eller manglende avklaring mot vannressursloven 

eller energiloven. Mangel på uttalelse eller innsigelse fra NVE rokker ikke ved kommunes selvstendige ansvar for å sørge for at disse hensynene er ivaretatt i planarbeidet.    

http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://www.miljodirektoratet.no/PageFiles/19306/Klimatilpasning_vann_og_avlop_norsk_vann.pdf
http://dsb.no/no/Ansvarsomrader/Regional-og-kommunal-beredskap/Risiko-og-sarbarhet/ROS-i-arealplanlegging/Havniva/
http://atlas.nve.no/
http://atlas.nve.no/
http://geo.ngu.no/kart/losmasse/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/7-3/
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_08.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://webby.nve.no/publikasjoner/diverse/2011/skogsvegerskredfare2011.pdf
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Energianlegg-og-den-nye-plan--og-bygningsloven-/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/
http://www.nve.no/Global/Konsesjoner/Nett/Bebyggelse_hoyspentanl.pdf
http://www.nve.no/no/Sikkerhet-og-tilsyn1/Kraftforsyningsberedskap/Nytt-og-nyttig/Hensynssoner-for-kraftledninger/
http://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§12-5
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Varsel om oppstart av planarbeid og forslag til planprogram for E6 Rustberg-Tretten, 

Øyertunnelen løp 2. Merknader fra Oppland fylkeskommune. 

 

Vi viser til brev datert 29.06.2017 med varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplan for E6 

Rustberg - Tretten, Øyertunnelen løp 2. Planprogram for reguleringsplanen legges samtidig ut på høring. 

 

Formålet med planarbeidet er å beskrive hvordan utbygging av Øyertunnelen løp 2 på strekningen 

mellom Rustberg og Tretten planlegges gjennomført, og beskrive hvilke konsekvenser utbyggingen vil 

ha. 

 

Utredningsalternativ 

I henhold til planprogrammet er det kun et østre alternativ som skal utredes, i tillegg til nullalternativet. 

Begrunnelsen for dette er at et vestlig alternativ i større grad vil medføre inngrep i urørt terreng ved 

begge tunnelpåhugg, og store endringer på kommunal VA og tekniske anlegg. 

 

Vi har ingen vesentlige merknader til valg av utredningsalternativ. 

 

Utredningstema: 

De utredningstema til konsekvensutredning og ROS-analyse som er beskrevet i planprogrammet er 

relevante og utfyllende. Vi har følgende tilføyelser: 

 

Konsekvenser for flomsituasjon: 

Vi forventer at konsekvenser knyttet til flom og vannstand i Gudbrandsdalslågen ved en eventuell 

utfylling i nordre del av planområdet blir vurdert. 

 

En utfylling i Trettenstrykene kan ha betydning for flomvannstand helt oppover mot Vålebru. Planlagt 

veilinje bør testes ut i en hydraulisk modell for å se hvilken effekt den vil ha på vannlinja ved ulike 

flomgjentaksintervall. Statens vegvesen har tilgang til Hec-Ras modell utarbeidet i forbindelse med 

regional plan for Gudbrandsdalslågen. 
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Kulturminner generelt: 

På telefon med Kjersti Sollerud Meland den 09.08.2017 ble Kulturarv gjort oppmerksom på at det i 

denne omgang kun var planprogrammet som lå ute til høring og at nytt oppstartvarsel ville bli sendt ut 

når videre planarbeid ble aktuelt fra Statens Vegvesen sin side. Kulturarv vil derfor her kun kommentere 

planprogrammet samt kort nevne kjente kulturminneverdier på den aktuelle strekningen. 

 

Vi minner om at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 må være oppfylt før en eventuell 

reguleringsplan kan vedtas. I dialog med Statens Vegvesen ble det imidlertid enighet om at det ikke var 

aktuelt med kulturminneregistreringer i løpet av høsten 2017. Det var derfor ikke behov for å vurdere 

dette ved denne anledning, ei heller å utarbeide budsjett for registreringsundersøkelsene. Dette vil 

avvente til nytt formelt oppstartvarsel for planarbeidet foreligger. Vi minner om at 

kulturminneregistreringer normalt kun lar seg gjennomføre i barmarksesongen, og at Statens Vegvesen 

må ta høyde for dette i det videre utrednings- og planarbeidet. 

 

Kulturminner og kulturmiljø er oppført som et eget utredningstema i planprogrammet (jf. pkt. 5.4.3). 

Fylkeskommunen ser dette som positivt, men forventer at også nyere tidskulturminner, som f.eks. 

bygningsvern, krigsminner, samferdselshistorie og andre teknisk industrielle kulturminner innarbeides i 

utredningstemaet. 

 

Kjente kulturminneverdier: 

Både ved Holmen (gnr/bnr 101/1) ved nordlig tunnelpåhugg og på Tolstad (gnr/bnr 55/3 og 5) ved 

Rustberg ligger det bygningsmiljøer med flere SEFRAK-registrerte bygg. Også ved Stalsberg ligger det 

flere SEFRAK-registrerte bygg, men dette ligger på tunneltaket og vil trolig i liten grad bli berørt. 

 

Ved Rustberg er det registrert to fangstgroper, den ene er imidlertid registrert som tapt/fjernet (id 

39547), mens den andre har vernestatus uavklart (id 49518). Videre er det registrert en kullgrop, id 

75632, rett nord for det sørlig tunnelpåhugget. Kullgropa er automatisk fredet og er i gjeldende plan for 

E6 Tingberg - Tretten (vedtatt 30.08.2007) regulert til bevaring. Som nevnt i planprogrammet er det ved 

gården Holmen nord for tunnelen registrert et område med bosetningsspor i dyrka mark, jf. id 141960. 

På Vardkampen er det videre registrert en bygdeborg (id 68981), men denne vil nok i liten grad bli 

berørt av planforslaget. 

 

Deler av Gamle Kongeveg blir berørt av forelagte planforslag og er regulert til bevaring i gjeldende 

reguleringsplan for E6 Tingberg - Tretten. 

 

Helt nord i planområdet ligger et teknisk industrielt kulturminne tilknyttet elven Moksa (id 217324). 

Kulturminnet utgjør flomforbygningen i elven, og har status som statlig listeført i temaplanen 

"Kulturminner i vassdrag" utarbeidet av NVE. Flomforbygningen ble ferdigstilt i 1998 og bygd i etterkant 

av storflommen, den såkalte Vesle-Ofsen, i 1995. 

 

Fylkeskommunen forventer at konsekvenser og omfang for de ovennevnte kulturminneverdier vil bli 

utredet i forbindelse med et fremtidig planarbeid. 

 

 

 



 

 

Med hilsen 

 

 

 

Wibeke Børresen Gropen      Kristin Loe Kjelstad 

Teamleder, plan og miljø                                                                                    Fylkeskonservator 

                                                                                          

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift iht. interne rutiner. 
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Øyer kommune -reguleringsplan for  E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen, løp 
to - varsel om oppstart og høring av planprogram 

Vi viser til oversending i brev og e-post av 29. juni 2017, tidligere kontakt i orienteringsmøte hos 
Statens vegvesen (SVV) 27. april 2017 og orientering/drøfting i regionalt planforum 16. mai 2017. 
Samtidig beklager vi sterkt forsinka innspill ved oppstart, men viser samtidig til at deres Kjersti 
Sollerud Meland er muntlig orientert om dette undervegs.  
 
Plansituasjon og konsekvensutredning/planprogram 
Det varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for løp nummer to i Øyertunnelen, gjennom endring av 
vedtatt reguleringsplan for E6 Tingberg-Tretten, fra 24. november 2005. Dagens Øyertunnel var 
ferdig i 2012, men med en forutsetning om at det andre løpet skulle stå ferdig når trafikken passerte 
8.000 kjøretøy i døgnet. Nytt løp bedrer tunnelsikkerheten betydelig, men raske og sikre 
rømningsveger, og skal etableres øst for dagens løp.  
 
SVV har redegjort godt for plansituasjonen i området og tilgrensende planer. Oversendelsen 
inneholder bl.a. forslag til planprogram, etter § 4-1 i pbl er hensikten med dette først og fremst å 
gjøre rede for: formål, planprosess, medvirkning, alternativer og behovet for utredninger.  
 
Fylkesmannen minner om at det gjelder ny forskrift om konsekvensutredninger f.o.m. 1. juli 2017. 
Varslet tiltak er fortsatt KU-pliktig etter ny forskrift, og etter overgangsbestemmelsene skal den nye 
forskriften legges til grunn for videre utredninger. Forutsetningene for KU-arbeidet endres ikke 
vesentlig med ny forskrift, men den presiserer bl.a. roller, ansvar, prosess og innhold i arbeidet.  
 
Fylkesmannen mener avklaring av behovet for utredninger er av de viktigste avklaringene i et 
planprogram. Forslag til planprogram dekker etter vår vurdering i hovedsak behovet for utredninger i 
den kommende prosessen, med de forbehold og utdypinger som er gitt under.  
 
Generelt vil utredning av flere alternativ være viktig i denne prosessen, også alternativ som ivaretar 
miljø- og vassdragsinteresser i større grad enn hensynet til kostnadseffektiv framføring av veganlegg.  
 
Miljøvern 
Problemstillinger på miljøvernområdet er for en stor del godt beskrevet i forslag til planprogram og 
formidlet i vår dialog så langt. Kort oppsummert gjelder dette: 
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Hensyn til naturmangfold og vassdrag 
Problemstillingene knyttet til SVV sitt skisserte behov for permanente/midlertidige inngrep i 
strandsone og vassdrag i Trettenstryka fuglefredningsområde er vel kjent og godt beskrevet i 
planprogrammet. Slike tiltak er i konflikt med prinsippet om å unngå inngrep i verneområder. Dette 
er områder som er sikra etter nasjonale vedtak og avveininger og innehar verdier på tilsvarende nivå.  
 
For det første vil tiltak i vassdraget på strekningen kunne påvirke negativt de verdiene som 
fuglefredningsområdet skal sikre, disse er særlig knyttet til overvintrende fossekall og annen 
vannfugl. Området er Nordens største overvintringsplass for fossekall.  
 
For det andre kan 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 som følge av fysiske inngrep og dermed flytting/tildekking av gytegrus/rogn.  
 
For det tredje vil midlertidige og særlig permanente utfyllinger i vassdraget ved Tretten lett kunne 
påvirke vannstanden i Losna, dette er et tema som bl.a. er tatt opp i regional plan for 
Gudbrandsdalslågen med tilløpselver, som nå er ute på høring. Beregninger viser at ved store 
flomhendelser er vannstanden i Losna dimensjonerende for hvor høy vannstanden blir i Lågen helt 
opp mot Fåvang, den har også betydning for vannstanden helt opp til Vålebru. Ytterligere utfyllinger i 
hovedvassdraget ved Tretten vil kunne redusere avrenning gjennom Trettenstryka i en flomsituasjon 
og forsterke flomproblemene på strekningen.  
 
Vi går imidlertid ikke nærmere inn i disse hydrauliske vurderingene som ligger under NVE sitt 
myndighetsområde, men tar dem med i vårt innspill som en del av de problemstillingene som må 
fram i en oppstartfase. 
 
I det kommende planarbeidet mener Fylkesmannen det derfor må være et klart premiss at det ikke 
skal gjennomføres verken permanente eller midlertidige tiltak som medfører inngrep og utfylling i 
Gudbrandsdalslågen på strekningen.  
 
Fylkesmannen savner en tydeligere kopling i planprogrammet til nevnte utfordringer i Trettenstryka 
og Losna, jf. problembeskrivelse regional plan for Gudbrandsdalslågen med tilløpselver.  
 
Vi minner om at det også er registrert betydelige naturverdier ved søre tunnelinnslag, bl.a. naturtype 
bekkekløft og bergvegg med stor verdi, navnsatt Rustberg, ned mot Gudbrandsdalslågen. Her er det 
bl.a. registrert en rødliste soppart som er kritisk trua (Svartgubbe).  
 
Massedeponi og avrenning/forurensing 
Fylkesmannen antar at prosjektet må handtere store masseoverskudd fra driving av nytt tunnelløp. 
Vi savner dette som eget tema i planprogrammet. Både vurdering av deponiområder og en vurdering 
av forurensningsfare som følge av avrenning fra midlertidig/permanent deponering av sprengstein. 
Konsekvensutredningen må utrede hvordan en skal unngå utlekking av finpartikler fra sprengstein i 
sidevassdrag og hovedvassdrag da disse fraksjonene kan gi skader på fisk.  
 
Landbruk 
Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt. 
Stortinget behandlet i desember 2015 nasjonal jordvernstrategi. Stortinget fastsatte der et mål om at 
den årlige omdisponeringen av dyrka jord skulle være mindre enn 4000 daa/år innen 2020. Dette 
tilsvarer ca. 200 daa/år i Oppland. Ut fra dette er det klart at omdisponering av dyrka jord og generell 
arealutnyttelse må vurderes strengere enn tidligere. Dette har betydning både i forhold til 
permanent arealbeslag og midlertidig arealbeslag.  
 
I regionalt planforum 16. mai 2017 ble det gitt følgende innspill om landbrukshensyn: 
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 Bør sjekke opp hvilke erfaringer man har med tilbakeføringen og bruken av dyrkamarka som 
ble berørt ved bygging av første tunnelløp. 

 Ber om at man prøver å konsentrere riggområder på kun en side av E6. 
 Ber om at man vurderer å dra tunnelutløpet på Trettensida lenger nord enn det gamle, og 

fylle opp for å unngå å rasere mer enn nødvendig av dyrka mark. 
 
Til kulepunkt to over vil Fylkesmannen tilføye at vi legger til grunn at riggområde må etableres på 
østsiden av dagens veg og at en ikke berører dyrka jorda på vestsiden av vegen.  
 
Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark, må det også utredes alternativ som 
ikke medfører/medfører minst mulig tap av dyrka/dyrkbar mark. Til kulepunkt tre må det utredes et 
alternativ som medfører at en ikke går lengre inn med topp skjæring på østsiden enn dagens 
skjæring. 
 
Fylkesmannen forutsetter at det i konsekvensutredningen utarbeides et arealregnskap for de ulike 
alternativer som viser omdisponering av fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite, 
skogsareal fordelt på høg, middels og lav bonitet samt dyrkbart areal, alle fordelt på ulike 
arealformål.  
 
Når det gjelder midlertidig arealbeslag på dyrka mark så forutsetter vi at det i reguleringsplanen 
utarbeides detaljerte planbestemmelser som sier hvordan jorda skal ivaretas og hvordan arealene 
skal tilbakeføres. Dette for å sikre best mulig produksjonsevne på arealene i ettertid.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Det er foreslått mange relevante temaer om utredning av samfunnssikkerhetsfaglige forhold i 
planprogrammet. Det gjelder flomberegninger i hovedvassdrag og mindre bekker og elver, fare for 
løsmasseskred langs mindre bekker og elver, påvirkning av reservevannkilden på Tretten og 
vannkvaliteten på drikkevannskilder (forurensning). 
 
Flom/overvann  
Flomberegninger i hovedvassdraget knyttet til området nord Tretten bru vil bli et sentralt tema i 
planen. Endring av fyllingsfoten vil kunne medføre negative konsekvenser for flomsituasjonen 
oppstrøms i Lågen og vi viser til hydraulisk modell for Lågen-planen, som evt. kan benyttes som 
grunnlag for vannlinjeberegninger. Vi viser til møtereferatet i regionalt planforum 16. mai 2017. 
Det er også sidevassdrag til Lågen hhv i Rustberg og ved Tretten, som må vurderes i forhold til 
planlagte tiltak. 
 
Overvannshåndtering er ikke nevnt i planprogrammet, men det forutsettes at det blir vurdert i 
sammenheng med flomproblematikken. 
 
Skred 
I Rustbergområdet er det aktsomhetsområde for både steinsprang og snøskred og i nord ved 
tunnelportalen ved Holmen og videre mot Tretten er det aktsomhetsområder for jord- og flomskred. 
Vurderinger av konsekvenser for liv/helse, stabilitet (kritisk infrastruktur og kritiske 
samfunnsfunksjoner) og materielle verdier må tas inn i ROS-analysen. 
 
Forventet oppfølging av samfunnssikkerhet i planen 
Dette er en reguleringsplan og Fylkesmannen forventer at reell fare for flom/overvann, skred og 
forurensning av drikkevann utredes og at det følges opp med forslag til avbøtende tiltak. I ROS-
analysen forventer vi at det blir gjennomført vurderinger av sårbarhet knyttet til liv/helse, stabilitet 
og materielle verdier og at kommunens helhetlige ROS-analyse benyttes som et grunnlag. Vi 
forventer at det blir tegnet inn hensynssoner for flom og skred på plankartet og med bestemmelser 
til hensynssonene, som ivaretar formålet med hensynssonene.  
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Fylkesmannen viser for øvrig til våre forventninger til arealplanleggingen på planoppland, jf.  
https://www.planoppland.no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/ 
 
Prosess og medvirkning 
Fylkesmannen forutsetter at SVV legger til rette for god medvirkning i den kommende planprosessen, 
bl.a. av statlig og regional planmyndighet. Vi ber om å bli trukket inn i vurderingene særlig omkring 
utforming av vegen forbi Trettenstryka.  
 
Oversendelse av SOSI-fil 
Når planforslag sendes på høring ber vi om at ett eksemplar av SOSI-fil og pdf-fil sendes til Statens 
kartverk pr e-post; planhamar@kartverket.no. Statens kartverk Hamar vil lagre den digitale 
arealplanen i en egen regional høringsdatabase som de statlige og regionale høringsinstansene skal 
benytte i sin saksbehandling. Dette vil forenkle og forbedre saksbehandlingen. De filene som 
oversendes må være identiske med det plankartet som sendes på høring. Statens kartverk vil utføre 
en teknisk kontroll av planen og melde ev. rettingsbehov tilbake til kommunen. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Vebjørn Knarrum e.f. Olav Malmedal 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
 
 
Etter våre rutiner er dette brevet godkjent og sendt uten underskrift. 
 
 

Kopi til: 
Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 Øyer 
Oppland fylkeskommune Postboks 988 2626 Lillehammer 
Norges vassdrags- og energidirektorat Region Øst Postboks 4223 2307 Hamar 

 
 
 
 
 

https://www.planoppland.no/Nasjonale-foringer1/Fylkesmannens-forventningsbrev/
mailto:planhamar@kartverket.no


Fra: Oeystein Aakre <oeaakre@online.no> 
Sendt: 19. juli 2017 11:39 
Til: Firmapost-øst 
Emne: E 6 Rustberg Tretten løp 2 
 
Hei. 
Har mottatt oppstart planarbeid . 
Eg har ei hytte/fritidseiendom på  89/19 i Øyer,Kananvegen 249. 
Under arbeid med første løp fikk eg noe problem med mitt vann. 
Eg fikk rusk i kraner og ventiler samt rusk i filter. 
Kranene og ventilene vart skiftet ,innmaten i varmtvannsbereder  vart og skiftet. 
  
Eg har et borehull på 79 meter,pumpen henger på 69 meter. 
Da eg boret etter vann for ca 25 år siden var de litt svovel i vannet,dette er nå borte. 
Viser til rapport dere gjorde i slutten på 90 tallet i samband med løp 1 
  
Eg forventer at  dere ordner opp i tilfelle eg får problemer. 
Ser gjerne at eg får tilbakemelding på denne mailen før oppstart. 
  
M V H   Øystein Åkre 
  
  

  

--  
Øystein Åkre 
Postboks 42 
6290 Haramsøy 
Tlf:91199492  











Fra: Tor Espen <tor_espen_k@hotmail.com> 
Sendt: 22. august 2017 19:13 
Til: Meland Kjersti Sollerud 
Emne: Spørsmål vedr. planprogram for Øyertunnelen løp 2 
 
Hei! 
 
I forslag til planprogrammet for E6 Rustberg-Tretten, Øyertunnelen løp 2 under punkt 5.4.2 
står det følgende: "Nytt tunnelløp vil ikke utløse store endringer fra eksisterende situasjon. 
Ny veg vil komme noe nærmere enkelte bygninger, men er ikke antatt å føre til store 
konsekvenser for tilhørende uteområder". 
 
Etter telefontakt med Vegvesenet tidligere har vi fått antydet at byggingen av nytt tunnelløp 
vil få konsekvenser for min eiendom, og lurer på hvorfor dette ikke er nevnt i 
planprogrammet. I planprogrammet står det at byggingen ikke vil få konsekvenser, noe som 
avviker fra hva som har blitt antydet i tidligere kontakt med Vegvesenet. Hva betyr dette for 
vår eiendom gnr. 100, br.nr. 13, Lund?  
 
Ber om raskt svar på e-post. 
 
Mvh. 
Tor Espen Koen og 
Ida Regland 
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