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1 PLANENS HENSIKT 

Reguleringsplanen er en detaljregulering etter plan- og bygningsloven § 12-3.  

Planen skal legge til rette for bygging av ny firefelts motorveg fra Storhove i Lillehammer kommune og 

nordover inn i Øyer kommune. 

Reguleringsplanen viser også bl.a. midlertidige anleggsområder, riggområder, massedeponier, 

støyskjermingstiltak, samferdselsanlegg, tekniske anlegg / tekniske bygninger, nye kryss og tunnel.  

Det regulerte området er vist med plangrense på følgende plankart: 

› R01- R08 i Øyer kommune, sist revidert 07.10.2019. 

 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

2.1 Estetikk 

Estetisk oppfølgingsplan for prosjektet skal legges til grunn for utformingen av tiltak knyttet til 

utbygging av ny E6. 

2.2 Byggegrenser (§ 12-7 nr. 2) 

Byggegrenser er vist i plankartene, der de avviker fra byggegrensene gitt i vegloven.  

2.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet framkommer automatisk 

fredete kulturminner, må arbeidet straks stanses og kulturvernmyndighetene varsles som 

omtalt i lov om kulturminner §8, 2. ledd. 

Under anleggsperioden må kjente registrerte automatisk fredete kulturminner sikres fysisk med 

midlertidig gjerde.  

2.4 Ytre miljø plan 

Det er utarbeidet en YM-plan for prosjektet som vedlegg til reguleringsplanen, som redegjør for 

ivaretagelse av krav og føringer for det ytre miljøet for planforslaget på en systematisk måte. 

Denne YM-planen skal videreføres og revideres i prosjekteringsfasen, samt at den skal revideres 

for byggefasen. Ved revidering skal YM-planen sendes til kommunal plan- og vegmyndighet til 

uttale. 

I YM-planen skal det beskrives overvåkingsprogram for vannresipienter som skal følges opp før, 

under og etter anleggsfasen. 

Økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag skal opprettholdes. I YM-planen i 

prosjekteringsfase/byggefase skal det skal angis grenseverdier og foreligge tiltak mot direkte og 

indirekte utslipp til vassdrag. Dette inkluderer også partikkelspredning ved permanent og 
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midlertidig utfylling i vassdrag slik at påvirkning er innenfor akseptable og fastsatte 

grenseverdier. 

2.5 Overvann og flom 

Overvannshåndteringen i prosjektet må sikre at forurenset vegvann renses før det slippes ut i 

resipient. Det må sikres flomveg frem til vassdrag. 

2.6 Grunnvann 

Det må gjennomføres overvåking av grunnvannsbrønner og grunnvannsstand etter at tiltaket er 

ferdigstilt. Det skal gjennomføres overvåkning av grunnvannsbrønner og grunnvannstand før, 

under og etter at vegen er bygget. Grunnvannskilder skal sikres mot forurensning i anleggs- og 

driftsperioden. 

Det må utarbeides beredskapsplan som skal sikre beboere på lengre sikt i de tilfeller der 

vannforsyningen skulle forsvinne.  

2.7 Forurensning 

Det skal i samarbeid med Øyer kommune utarbeides en tiltaksplan for ivaretakelse og 

kvalitetsoppfølging av potensielle forurensningskilder som olje, avrenning fra anleggsområder 

og deponier, forurensning fra installasjoner som kan ødelegges av sprenging o.l. Planen skal 

godkjennes av Øyer kommune, og være grunnlag for framtidige revisjoner av YM-plan. 

2.8 Luftforurensning 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-1520 skal legges til grunn. 

2.9 Støy/støyskjerming 

Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 

skal legges til grunn for gjennomføring av støyreduserende tiltak mot eksisterende bebyggelse, 

jf. tabell 3. 

For eiendommer som likevel får ekvivalent støynivå over Lden 55 dB utendørs ved bolig, skal 

skjermet uteplass og/eller fasadetiltak vurderes i forbindelse med byggeplan etter nærmere 

støyvurderinger. Det tillates justeringer av størrelse, høyde og plassering av støytiltakene 

dersom nyere støyvurderinger anbefaler dette. 

Forslag til støyskjermer og støyvoller framgår av plankartet. 

2.10 Viltgjerder 

Forslag til viltgjerder er vist i plankartet. Endelig plassering av viltgjerder fastsettes i 

anleggsperioden, og skal skje under rådgivning av fagpersoner. Viltgjerder skal i størst mulig 

grad tilpasses landskap og terreng. Beplanting/istandsetting av arealer innenfor viltgjerdet må 

være hensiktsmessig i forhold til tilkomst og drift. 

Viltgjerder skal være ferdig oppført før ny E6 tas i bruk. 
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2.11 Landbruk 

Matjord og rotsonelag (ned til 1 m) skal tas vare på. Det skal lagres sjiktvis. Denne jorda kan 

ikke nyttes til annet enn å opparbeide annen matjord innenfor planområdet i Lillehammer og 

Øyer. Om det ikke er behov innenfor planområdet kan det søkes kommunen(e) om jorda kan 

benyttes andre steder i kommunene for å etablere dyrka mark. 

 

2.12 Vegtilkomst 

For adkomstveger og andre veger som blir berørt av vegtiltaket, skal det tilrettelegges for 

alternative løsninger både midlertidig og permanent, der det er nødvendig. 

2.13 Rigg- og marksikringsplan 

Det skal utarbeides rigg – og marksikringsplan for ny E6 i anleggsfasen. Rigg- og 

marksikringsplanen skal sendes til kommunal plan- og vegmyndighet for uttale. 

 

3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§12-5 nr. 1) 

a) Øvrige kommunaltekniske anlegg (o_BKT) 

Innenfor formålet BKT1 kan det etableres pumpestasjon med tilhørende anlegg.  

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

a) Fellesbestemmelser for samferdsel og teknisk infrastruktur  

Det tillates justeringer mellom formålene Veg (SV) og Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

dersom justeringene skaper en mer funksjonell veg- og trafikksituasjon, samtidig som 

opprinnelig hensyn tilfredsstilles. Kommunal plan- og vegmyndighet skal få eventuelle 

endringer til uttale. 

b) Veg (SV) 

Arealer innenfor formålet merket o_SV# er offentlig veg.  

Private fellesveger f_SV# er vist i planen. Vegene er felles for de eiendommer som naturlig 

sokner til vegen.  

c) Gang-/sykkelveg (SGS) 

Arealer innenfor formålet skal være offentlig gang- og sykkelveg. 
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d) Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT) 

SVT nr. 2 (gjelder kun for alternativ C0) 

Innenfor formålet kan det anlegges kontrollplass for Statens vegvesen.  

e) Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Arealer regulert som annen veggrunn - grøntareal er offentlige, og kan benyttes som areal 

for fyllings- og skjæringsutslag, grøfter, murer, støyskjerm/-voll, rensedammer, 

stabiliserende tiltak, riggområde, midlertidig masselager, tilkomstveger mv. Det tillates 

etablert rekkverk, sikringsgjerder og viltgjerder ved behov.). 

Arealer innenfor annen veggrunn – grøntareal skal ha en solid og teknisk god utførelse og 

skal være opparbeidet etter prinsipper for utforming i estetisk oppfølgingsplan senest 1 år 

etter at anlegget tas i bruk. 

f) Trasé for jernbane (STJ) 

Innenfor formålet kan det settes opp viltgjerde, i samråd med jernbanemyndighetene.  

3.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

a) LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Det kan tilrettelegges for nødvendige driftsveger for landbruket, innenfor formålet.  

Innenfor L2 skal gnr. 1, bnr. 4 ha tilkomst til egen eiendom over gnr. 1, bnr. 11.  

3.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 6) 

a) Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V) 

Vann fra anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag, uten at det renses. Rensetiltak 

og valg av utslippspunkt skal komme fram av YM-plan i prosjekteringsfasen og i 

byggefasen. 

Før arbeid i kantsonen begynner, skal det utarbeides en detaljert plan for hvordan 

rekonstruksjon skal skje, og hvordan arbeid skal gjennomføres for å minimalisere inngrep. 

Tiltak skal fastsettes i YM–planen i prosjekteringsfasen og i byggefasen.  

 

4 BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER (§§ 12-6, 12-7 OG 11-8) 

4.1 Sikringssoner (§ 11-8 a)  

a) Sikringssone VA (190_2) 

Tiltak som kommer i konflikt med sikringssonen må avklares med eier av VA-ledning.  
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4.2 Faresoner (§ 11-8 a)  

a) Ras- og skredfare (H310_#) 

Hensynssonen skal ivareta skog for å unngå økt skredfare i området.  

Før det kan tas ut/fjernes skog innenfor hensynssonen må det utarbeides en plan for 

hvordan et eventuelt uttak av skog skal gjennomføres. Planen må ta hensyn til behovet for 

å sikre skog i hensynssonen, slik at det ikke blir økt skredfare i området ved et eventuelt 

uttak av skog. Utarbeiding av en slik plan må skje i samråd med skogfaglig og skredfaglig 

kompetanse.  

b)  Høyspenningsanlegg (H370_#) 

Hensynssone H370 omfatter område for høyspenningsanlegg.  

Innenfor område angitt som hensynssone H370 må bygninger etableres med avstander til 

høyspenningsanlegg slik at en overholder krav etter regelverk under el-tilsynsloven (LOV-

2009-06-19-103). 

4.3 Særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap eller 

bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø (§ 11-8 c)  

a) Bevaring kulturmiljø (H570) 

Hensynssone H570 omfatter kulturminnet med ID 260542 (Kongevegen). Innenfor 

hensynssonen er det ikke tillatt å sette i gang tiltak som kan skade kulturminnet. Eventuelle 

tiltak må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene, jf. kulturminneloven.  

 

5 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7 nr.1) 

5.1 Utforming rundt tunnel (kulvert)/bru (område #001-099) 

a) #001 Utforming rundt tunnel (kulvert) 

Det er tillatt å justere plasseringen av konstruksjonen, både vertikalt og horisontalt, samt 

tilpasse formålene Veg (SV) og Annen veggrunn – grøntareal (SVG) til en eventuell 

forskjøvet plassering. Eventuell justering skal skje innenfor bestemmelsesområde #001.  

#002, #003 og #004 Utforming rundt bru 

Det er tillatt å justere plassering av brukonstruksjonen, både vertikalt og horisontalt, samt 

tilpasse formålene Veg (SV) og Annen veggrunn – grøntareal (SVG) til en eventuelt 

forskjøvet plassering. Eventuell justering skal skje innenfor bestemmelsesområde #002, 

#003 og #004. 

5.2 Midlertidig bygge- og anleggsområder (område #200-299 og #300-399) (Gjelder alle 

midlertidige bygge- og anleggsområder, inkl. deponiområder) 
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a) Midlertidige bygge- og anleggsområde kan i anleggsperioden nyttes til riggplass, knusing av 

masser, anleggsveg, massedeponi, lagring av materialer, utstyr o.l. 

b) Etablering av bygge- og anleggsområder skal skje på bakgrunn av plan som viser omfang, 

form, transportveg, sikringsgjerder, overgang mot tilliggende terreng, samt 

terrengbearbeiding og vegetasjonsetablering etter avslutning av midlertidig bruk. 

c) På område avsatt til midlertidig bygge- og anleggsområde, der reguleringsformålet er 

landbruk, skal all matjord på eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. 

Matjord og rotsonelag (ned til 1 m) skal tas av og lagres sjiktvis. Rankene skal være maks 

2,5 - 3 meter høye, og maks 8 meter brede. Matjorda skal legges tilbake senest innen ett år 

etter at anlegget er tatt i bruk. Tilbakelegging skal gjøres i samråd med personer med 

landbruksfaglig kompetanse. Dybden på matjordlaget skal minst være slik det var før 

området ble avdekket og benyttet til rigg- og anleggsområde. 

d) Elvekryssinger skal lokaliseres og bygges slik at skader på vannmiljøet i størst mulig grad 

begrenses. Ved bruk av kulvertløsning skal det tilrettelegges for passering av landlevende 

organismer ved hjelp av langsgående repos.  

Ved behov for plastring og erosjonssikring skal tiltakene bygges slik at de er minst mulig til 

skade for vannmiljøet. 

Fremkommelighet for gående og syklende på strekningen skal opprettholdes i hele 

anleggsfasen. Det skal tilstrebes at omlegginger blir effektive for gående og syklende, med 

tanke på lengde og stigningsforhold. Pilgrimsleden skal være tilgjengelig i hele 

anleggsperioden. Ved midlertidig omlegging av Pilegrimsleden må det sikres god 

fremkommelighet og skilting av midlertidig led.  

e) Midlertidig bygge- og anleggsområde skal sikres i anleggsperioden. 

f) Regulering som bygge- og anleggsområde opphører når anlegget er ferdig. Senest 1 år etter 

at anlegget er tatt i bruk, skal deponering, terrengarbeider, mellomlagring av masser mv 

være avsluttet. Områdene skal istandsettes i tråd med formålet og i henhold til prinsipper i 

estetisk oppfølgingsplan.  

Reguleringsformålet midlertidig anleggsområde opphører når kommunen har fått skriftlig 

melding om at anlegget eller deler av dette er ferdigstilt, og at det er truffet vedtak om 

opphør av den midlertidige reguleringen. 

5.3 Midlertidig bygge- og anleggsområder (deponi) (område #300-399) (Gjelder kun for 

deponiområder. Sees i sammenheng med pkt. 5.2 – midlertidige bygge- og anleggsområder) 

a) Bestemmelsesområdene #301-307 omfatter område som skal benyttes til massedeponi av 

rene masser fra utbygging av ny E6. Oppfyllingen skal skje på bakgrunn av 

massedisponeringsplan. Utforming av massedeponi skal skje i tråd med estetisk 

oppfølgingsplan for prosjektet.  Dersom området benyttes til deponi, skal det istandsettes til 

dyrka mark så langt det finnes tilgjengelig matjord som er omdisponert innenfor 

planområdet. Det skal legges ut rotsonelag og matjord sjiktvis. Utlegging skal skje med 

gravemaskin, og slik at jorda blir minst mulig pakket. 

b) Maksimale kotehøyder for permanent deponi framgår av plankartet. 
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c) Ved fare for avrenning til vassdrag fra deponiområder skal det etableres avskjærende 

grøfter. 

d) Senest 2 år etter avsluttet anleggsperiode skal området istandsettes i tråd med prinsipper i 

estetisk oppfølgingsplan og benyttes til formålet det er regulert til. 

e) Det skal gis skriftlig melding til kommunen når oppfyllingen er avsluttet, og arealet er satt i 

stand. 

 

6 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 nr. 10) 

6.1 Kulturminner som ligger helt inntil i og inntil bygge- og anleggsområder skal sikres fysisk før 

anleggsarbeidet tar til (ID260542). 

6.2 Støyreduserende tiltak langs ny E6 skal være ferdigstilt før ny E6 tas i bruk. 

6.3 Der ny E6 legges i annen trasé enn dagens E6, skal dagens E6 med tilhørende anlegg legges 

ned, saneres og tilbakeføres til det arealformål som går frem av plankartet, innen 2 år etter 

åpning av ny E6.  

Der dagens E6 blir regulert til LNRF-område, skal det ved tilbakeføring differensieres hvilken 

opparbeidelse arealene skal ha. Tilbakeføring skal skje med utgangspunkt i tilliggende areal. 

Der arealet naturlig kan tillegges dyrka mark skal arealet opparbeides til dyrka mark. Der 

tilleggende areal er skog/innmark/utmark skal arealet tilbakeføres og istandsettes til en 

fremtidig bruk i tråd med tilliggende areal. 

For de delene av dagens trase som skal tilbakeføres til dyrka mark skal det legges ut rotsonelag 

og matjordlag sjiktvis. Jorden skal hentes fra dyrka mark som er omdisponert innenfor 

planområdet. Utlegging skal skje med gravemaskin, og slik at jorden blir minst mulig pakket. 

6.4 YM- plan for byggefasen skal være utarbeidet før anleggsarbeidet starter. Nødvendige 

beskyttelsestiltak skal være etablert før bygge- og anleggsarbeider kan igangsettes. 

6.5 Før igangsetting av anleggsfasen må det utføres en kartlegging av fremmede arter. Konkrete 

områder hvor det vil være behov for å ta hensyn pga. fare for spredning av fremmede arter skal 

gå fram av YM-planen for anleggsfasen. 

6.6 Beplantning / vegetasjon skal opparbeides samtidig med veganlegget, i tråd med prinsipper i 

estetisk oppfølgingsplan, og være ferdigstilt senest 1 år etter at veganlegget er ferdig. 

6.7 Før bygging av vegtiltaket kan settes i gang skal tiltaksplanen i pkt.2.7 være godkjent. 

6.8 Permanent flytting av teknisk infrastruktur som følge av byggingen av ny E6 skal være 

ferdigstilt senes 1 år etter at anlegget er tatt i bruk. 


