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Innhold - hensikt

• Ønske om tett dialog og involvering av de berørte kommunene
• Orientering om prosjektet og arbeidet med reguleringsplaner
• Spørsmål og kommentarer



For å bli snarlig prioritert er det svært viktig at E6 Øyer - Otta 
holder planfremdriften og får frem et prosjekt med høy nytte.

Pressemelding 23. nov 2020



E6 – Norges viktigste vei

• Hovedveien fra/til Nord-
vestlandet og deler av Trøndelag

• Sikre fastlandseksporten fra 
Nordvestlandet til Europa

• Bidrar til lokal, regional 
og nasjonal verdiskaping og 
utvikling av næringslivet

• Knytter sammen 
Gudbrandsdalen til et bo- og 
arbeidsmarked

• Ny E6 Kolomoen – Otta 
reduserer reisetiden med ca.    
35 minutter



Status og utfordringer på dagens E6 Øyer – Otta: 
Hva skal løses – hva er målet?

Foto: NRK Foto: GD

Foto: Nye Veier Foto: Google maps

Foto: Google maps



Sertifisering på bærekraft, klima og miljø – CEEQUAL
Mål: Styrke bærekraftigheten i veiutbyggingsprosjektet som er under planlegging

• CEEQUAL bidrar til en økt bevisstgjøring av bærekraft innen alle fag, 
og bidrar til å nå klima- og miljømålene for prosjektet

• CEEQUAL omhandler temaer som miljøledelse, klima, mennesker 
og omgivelser, arealbruk, naturmangfold, kulturhistorie 
forurensning, transport og ressurser. 

• CEEQUAL er en uavhengig 3. part sertifisering av prosjektet basert 
på dokumentert måloppnåelse av ulike temaer innen bærekraft

• Sertifiseringen omfatter prosjektet fra tidlig planfase (reg.plan)

• Det vil bli tilsvarende sertifisering av detaljprosjektering og 
anleggsfasen, noe som gjør at de tiltakene som er identifisert i 
planfasen, vil følges opp i utbygging av veien 

• Eks. på kriteria som er viktige for E6 Øyer-Otta vil bl.a være 
vannhåndtering/flom, matjord, økologi og medvirkning under 
utarbeidelse av planen.   



11 km 23 km 10 km 9 km 40 km 34 km 12 (9) km

Utbygging vedtatt og i oppstart Helhetlig reguleringsplanlegging, finansiering og utbygging
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Organisering og møtestruktur

Hva Hvem Oppgave Frekvens

Toppforum «Alle» - som tidligere Informasjon, 
koordinering, 
overordnede tema

To ganger 
pr år

Referanse-
gruppe, 
plan

Berørte kommuner, 
samt fylket (ordfører 
+ en eller to)

Strategiske og 
overordnede tema -
reguleringsplan

Hver 2./3 
mnd -
milepæler

Ekstern 
samarbeids
-gruppe

Sentrale myndigheter 
inkl planmyndigheter

Koordinering, 
informasjon, diskusjon 
og avklaring – reg.plan

Hver 
andre 
måned, ca

Kommune-
møter

Sel, Ringebu og Øyer Planfaglige tema Hver 
måned

«Ad hoc» + 
andre

Etter behov Etter behov Avtales

Sammensetning av og deltakelse i gruppene vil endres med faser 
og oppgaver : planfase, finansiering og utbygging mm



Fremdriftsplan – milepælerOppstart rådgiver

3. kvartal 2020

Varsling av 
planoppstart

1. kvartal 2021

Forprosjekt(er)/

Silingsrapport(er)

1/2 kvartal 2021

Planprogram - høring

3. kvartal 2021

Fastsatt planprogram

4. kvartal 2021

Planforslag på høring

2/3. kvartal 2022

Vedtatt plan

4. kvartal 2022



4 felt – 22,75 m1+1 – 12,5 m 4 felt – 20 m2+2 – 17,5 m1+2 – 15,5 m

90 (100) 
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Km/t

19500 23000                  33000

110 110

E6 Kolomoen - Otta, 180 km
Samfunnsøkonomisk veistandard



E6 Øyer – Frya: samlet reguleringsplan, ca 40 km

A) Øyertunnelen, ca 6 km: Fastsatt planprogram
B) Tretten – Fåvang kirke, ca 16 km: Ikke KDP, følge dagens vei
C) Fåvang kirke – Elstad, ca 10,5 km: Vedtatt KDP
D) Elstad – Gunstadmoen, ca 6 km: Vedtatt KDP, ny reguleringsplan
E) Gunstadmoen – Frya, ca 4 km, vedtatt reguleringsplan – evt. revisjon i Ringebu
+ F) Sjoa – Otta (Solhjem): ca 12 (9) km, vedtatt reguleringsplan - revideres

• Planprogram/forprosjekt, reguleringsplan og konsekvensutredning

A
B

C
D E

F



Utfordringer/problemstillinger: generelt
A) Planinnhold – veiutforming
• Veistandard og veiutforming, tunnel
• Plassering av og utforming av kryss
• Lokalveier, adkomster

B) Plantema – konsekvenser
• Sidebratt og nærhet til Lågen/Losna
• Flom, ras og skred
• Dyrket mark
• Naturreservat/naturmiljø
• Anleggsperioden – i/nær eksisterende vei
• Kommunale ønsker/krav
• Samfunnsnytte

C) Planprosess - vedtak
• Gode planprosesser - medvirkning og dialog
• Unngå/redusere regulering av alternative løsninger – avklaringer i planprogram
• Løsning forbi Ringebu
• Bli enige om løsning og oppnå planvedtak



Hva jobber vi med - status
• Etablert referansegruppe (prosjektforum) – oppstartsmøte februar
• Etablert ekstern samarbeidsgruppe – avtalt møteserie
• Møter med alle tre kommuner, felles Øyer/Ringebu – avtalt møteserie
• Befaringer, grunnlag og registreringer: verdi-/konfliktkart
• Trafikkmodell og kostnadsmodell
• Øyer/Tretten – Elstad: prinsippløsninger, tunnel, lokalvei, kryss mm
• Ringebu: alternative løsninger, grunnboringer for tunnel
• Sjoa – Otta, behov for revisjoner
• Samhandlings- og medvirkningsportal
• Målformuleringer
• Interessentanalyse og medvirkningsplan
• Notater/rapporter – avklaringer i tidligfase



Hva jobber vi med i Øyer (Ringebu) - problemstillinger

• Øyertunnelen
• Strekningen forbi Tretten sentrum
• Lokalvei
• Kryss 
• Forbikjøringstrekninger
• mm



Øyertunnelen – løp nr to 

• Svært få ulykker i dagens tunnel
• Krav til rømning ÅDT> 8000
• Tunnel ca 4 km, ca 6 km inkludert kryss 

og strekninger utenfor tunnelen
• Nytt løp øst for dagens
• Alternative løsninger for rømning vurdert
• Tilpasning til dagens veg ved Rustberg –

fire felt (forbikjøringstrekning)
• Varslet planoppstart av SVV, ikke 

igangsatt. Planprogram fastsatt



Øyertunnelen N – Båtstø (Tretten sentrum)

• Trangt – nærhet til Lågen og eksisterende 
bebyggelse og veier (Kongsvegen)

• Trettenstryka fuglefredningsområde
• 200 års flom, eksisterende bru over Lågen
• Tretten vannverk
• Tilpasning til dagens kryss – nye krav og 

trafikksikkerhet (fra to til fire felt)
• Kryss ved Båtstø vil bli forslått lagt ned



Lokalvei, forbikjøring og kryss

Behov for lokalvei?
• Ivareta dagens beboere og adkomst til 

campingplass mm

• Saktegående kjøretøy

• Gående og syklende

• Beredskap

• Anleggsperioden

Utfordringer ved lokalvei mm:
• Sidebratt: Ras, skred og flom/stabilitet

• Tverrsnitt – avstand til E6, høyde

• Dyrket mark

• Bebyggelse

• Delvis bruk av eksisterende veier?

Kryss
Kryss i området 
ved Krekke?

Forbikjøring
På strekninger 
der inngrepene 
blir minst



Spørsmål, kommentarer og innspill ?



Medvirkningsportal - samarbeidsportal

https://e6gudbrandsdalen.no/

https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/

Medvirkning: åpne møter og kontordager

https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/
https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/
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