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Oppfordring om opprettholdelse av saksbehandlingsfremdrift i forbindelse med 
E6 Moelv-Øyer 

Samfunnet vårt er rammet av en epidemi, som har satt samfunnet vårt i en helt spesiell 
situasjon. Vi er kjent med at dette kan redusere kapasiteten blant forvaltningens 
saksbehandlere. Dette har vi stor forståelse for. Samtidig stopper nå svært mye virksomhet 
opp i andre deler av samfunnet og fører til permittering, konkurser og arbeidsledighet. Fra 
Regjering og Storting har det kommet tydelig oppfordring til at hjulene nå må holdes i gang, 
slik at ikke aktiviteten i Norge stopper opp.  
 
Nye Veier har klart å opprettholde all fremdrift på konkurransene som nå pågår og sluttføres 
for milliardprosjektet E6 Moelv-Øyer. Men for å kunne nå byggestart ved årsskifte i år tror vi 
det trengs ekstraordinært godt samarbeid mellom de offentlige aktørene. 
 
Entrepriser og anleggsoppstart betyr svært mye for mange bedrifter, spesielt i regionen der 
prosjektene er lokalisert. For E6 Kolomoen-Moelv har det vært ca. 300 firmaer involvert fra 
Innlandet, med en omsetning på opp mot 1,5 mrd kr som ligger igjen lokalt. 
 
Prosjektet E6 Storhove-Øyer er nå i konkurranse, og fem totalentreprenører sitter og skriver 
tilbud til Nye Veier for utbygging av denne første viktige strekningen. Med planvedtak før 
sommerferien, som har vært planen hele tiden, kan kontrakt med totalentreprenør signeres 
innen utgangen av året, med påfølgende byggestart tidlig i 2021. Dette vil bety sysselsetting 
for lokale og regionale bedrifter innen betong, byggevarer, transport, ulike servicebedrifter 
(restauranter, catering, frisører, treningssentre, mat m.m.), overnattingsbedrifter, 
konsulentfirmaer og bilfirmaer for å nevne et lite utvalg. 
 
Skissert fremdrift er meget ambisiøs, og lar seg ikke gjennomføre uten at alle aktører bidrar. 
Vi har fått svært positive signaler fra Lillehammer Kommune på at de skal være klar med sin 
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administrative saksbehandling tidlig i juni. Planforslaget er på høring med høringsfrist 10 mai 
i Lillehammer kommune og 13 mai i Øyer Kommune.  
 
Vi vil med dette brevet henstille ledelsen, både politisk og administrativt, i de regionale 
myndighetene om å prioritere saksbehandling av planforslaget. Dette kan være å vurder 
ekstra administrative eller politiske møter for effektiv og god saksbehandling, eller ta initiativ 
til drøftinger ved eventuelle uklarheter allerede i høringsperioden, slik at evt. behov for 
ytterligere informasjon kan dekkes og eventuelle innsigelser kan avklares.    
Da vil det kunne bli planvedtak i løpet av juni eller senest august, og med det åpne for 
byggestart på et milliardprosjekt som raskt gir god lokal sysselsetting.  
 
Nye Veier ønsker å bidra i denne dugnaden og inviterer på denne bakgrunn til tidlig dialog. 
Vi vil like over påske ta kontakt med både ledelse og relevante saksbehandlere for å avklare 
mest hensiktsmessig samarbeidsform, og håper på positiv imøtekommenhet, til felles beste 
for vårt regionale og lokale næringsliv. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Nye Veier AS 
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