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Sammendrag: 
Planprogrammet har vært ute på offentlig ettersyn og høring. I høringsperioden kom det 
inn 26 merknader. Nye Veier har revidert planprogrammet på bakgrunn av mottatte 
merknader som de har funnet nødvendig å supplere/endre planprogrammet med. Videre er 
endringene Øyer kommunestyre vedtok som tilleggspunkter 21.2.2021 tatt inn i pkt. 5.5 
(medvirkning barn og unge), pkt. 6.4.9 (trafikkavvikling i anleggsperioden) og pkt. 4.4 om 
lokalvegbredde. Nye Veier har ikke funnet det nødvendig å supplere planprogrammet for 
siste kulepunkt, men viser til pkt. 6.4.11.  
 
Planprogram datert 10.3.2022, med kommunedirektørens forslag til endringer, legges fram 
for fastsettelse.  
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 foreslår kommunedirektøren at kommunestyret 
i Øyer kommune fastsetter planprogrammet for E6 Øyer -Frya, datert 10.3.2022 med 
følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere 
og etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas. 
 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er 
god nok til å takle slik trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel 
tunge/lange kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale 
virkningen, må det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring 



av lokalveg eller trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til 
regulering, må planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også. 

 
 
Saksutredning: 
Samfunnsmålet for vegprosjektet E6 Øyer Otta: «En effektiv, robust og trafikksikker 
transportåre som bidrar til positiv nasjonal-, regional- og lokal utvikling og verdiskapning på 
en ressurseffektiv måte. Tiltaket fremmer attraktivitet i kommunene gjennom enklere 
reisehverdag som tilrettelegger for et felles bo- og arbeidsmarked.» 
 
E6 Øyer -Frya skal bygges ut til en tofelts motorveg med midtdeler og 
forbikjøringsstrekninger. Ny veg vil bli dimensjonert for å tilfredsstille kravene til minimum 
90 km/t. Alle nye kryss på E6 vil bli planskilte. Det vil bli forbudt for saktegående kjøretøy 
(traktor, moped o.l.) samt gang- og sykkeltrafikk på ny E6. Disse må bruke lokalvegnettet. 
 
Planprogram skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, gjennomføringen av 
planprosessen med frister og deltakere, samt opplegg for medvirkning, spesielt i forhold til 
grupper som antas å bli særlig berørt. Gjennom planprogrammet skal alternativer som er 
vurdert og forutsetninger for planarbeidet presenteres. Behovet for utredninger skal 
begrunnes. 
 
Planprogrammet vil bli fastsatt av henholdsvis Ringebu og Øyer kommune. Et fastsatt 
planprogram kan sees på som en avtale mellom forslagsstiller (Nye Veier) og 
planmyndigheten (kommunen) om hva som skal utredes, hva som skal legges fram som 
grunnlag for vedtak av planforslag og prosessen fram dit. Vedtak i planprosessen, som 
gjøres av kommunestyret i Øyer, omhandler forhold som geografisk berører Øyer 
kommune. I planprosessen i Ringebu kommune er Øyer kommune høringsinstans. 
 
Rammer, føringer og eksisterende planer 
Kapittel 2 i planprogrammet gjengir overordnede rammer og føringer for planarbeidet, 
både statlig, regionalt og kommunalt.  
 
I Øyer kommune foreligger det ingen overordnet kommunedelplan for fremtidige vegtrasé-
valg nord for Øyertunnelen. E6 nord for Øyertunnelen er uregulert og dagens E6 på 
strekningen vises i kommuneplanen i all hovedsak som en samferdselslinje i LNFR-formål. 
 
Planprogrammet legger opp til at hele reguleringsplanen skal bli konsekvensutredet, på 
tiltaksnivå, for at hele tiltaket skal være utredet i henhold til 
konsekvensutredningsforskriftens § 6b), jf. forskriftens vedlegg 1 pkt. 7 b) og c). Det er 
derfor utarbeidet et planprogram for hele tiltaket og i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning for de tema 
planprogrammet fastsetter. 
 
Forprosjektet Øyer – Elstad, datert 9.9.2021, har til hensikt å dokumentere Nye Veiers 
anbefalte løsninger som skal legges til grunn for planprogram og videre planarbeid. I 
forprosjektet er anbefalingene relatert til linjeføring og prinsipielle valg for plassering av ny 
E6, kryssplasseringer, samt fastlegge standard og trasé for tiltak på lokalveger, inkludert 



løsning for gående og syklende. Forprosjektet har belyst ulike linjevalg og Nye Veier har 
konkludert med hvilke valg de anbefaler videreført i planprosessen med planprogram og 
detaljreguleringsplanarbeid.  
 
Medvirkning og merknader 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varslet Øyer kommune oppstart av planarbeid og 
la samtidig ut forslag til planprogram for E6 Øyer – Frya til offentlig ettersyn 25.11.2021. 
Høringsfrist var 13.1.2022. Det kom inn til sammen 26 merknader, hvorav 9 merknader var 
fra statlige- regionale eller kommunale høringsinstanser. Se eget vedlegg om 
merknadsbehandling for oppsummering av alle innkomne merknader samt forslagsstillers 
kommentar til disse. På bakgrunn av merknadene er det gjort noen endringer i 
planprogrammet.  
 
Kommunedirektørens vurdering: 
Ifølge Nye Veier er planprogrammet revidert basert på mottatte merknader i 
høringsperioden samt de presiseringer kommunene gjorde da de vedtok å varsle 
planoppstart og legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. 
 
Endringer etter mottatte merknader er vist med blå tekst i planprogrammet, mens 
endringer etter kommunestyrevedtak i november 2021 ikke fremheves. Disse endringene 
er kommentert i sammendraget over. 
 
Kommunedirektøren finner at alle innkomne merknader er svart ut, og de som bør medføre 
endringer i planprogrammet er inntatt som blå tekst.  
 
Statsforvalteren har fremført at planområdet nord for Øyertunnelen burde vært gjenstand 
for en overordnet planprosess, en kommunedelplan. Kommunedirektøren er av den 
oppfatning at forprosjektet og forslag til planprogram avklarer korridoralternativer, og 
konkluderer med de korridorer som skal vurderes i det videre planarbeidet nord for 
Tretten. Plan- og bygningsloven åpner opp for å kunne regulerer uten overordnet 
kommunedelplan såfremt det utarbeides planprogram. Med de naturgitte forhold langs 
strekningen, finner kommunedirektøren at det er forsvarlig å starte en planprosess direkte 
på detaljreguleringsplannivå med planprogram og bred medvirkning. 
 
Kommunestyret vedtok i KST-sak 121/21 å legge planprogrammet ut på høring med 
følgende tillegg: 



 
 
Under kommenteres det hvordan kulepunktene er innarbeidet i planprogrammet før 
sluttbehandling: 
 
Kommunedirektøren finner at medvirkning er godt svart ut, og det er presisert at barn og 
unge skal involveres. Kulepunkt to som kommunestyret ønsket inntatt i planarbeidet er 
innarbeidet i planprogrammets kap. 4.4. Vegbredde på ny lokalveg mellom Bådstø og 
Ringebu grense skal være 6,5 m.   
 
Kommunedirektøren finner ikke at kulepunkt 1 og 3 er like godt ivaretatt. 
 
Kulepunkt 1 omhandler fremtidig trafikksituasjon gjennom Tretten sentrum. Nye veier viser 
til at det er inntatt ny tekst i pkt. 6.4.9 for å imøtekomme kommunens kulepunkt. Øyer 
kommune begrenset ikke kulepunktet til å kun omhandle trafikksituasjonen i 
anleggsperioden. Ved å lage en ny lokalveg langsmed ny E6 vil dette trolig endre 
trafikkmønsteret i Tretten sentrum. Både i anleggsperioden, bompengeperioden men også 
etter år 2050.  
 
I planprogrammet viser en teoretisk trafikkmodell at det anslagsvis vil være 300 ÅDT 
gjennom Tretten sentrum i år 2050. (ÅDT: årsdøgntrafikk - Den totale trafikken i et 
målepunkt i løpet av et kalenderår dividert med antall dager i året). Dette fremstilles i fig. 4-
2. 
 
I Norsk vegdatabank (NVDB) er det teoretisk beregnet at ÅDT gjennom Tretten sentrum i år 
2021 anslås til å være 2800 ÅDT. Hvordan det kan være så stor forskjell mellom anslåtte 
verdier er vanskelig å forklare, og det tyder i alle fall på at trafikkmengden gjennom Tretten 
sentrum er vanskelig å fastsette uten et bedre statistikkgrunnlag eller fysiske tellinger. 
 
Kommunedirektøren finner ikke at det i planprogrammet er tatt hensyn til trafikale 
vurderinger av nytt vegsystem sin påvirkning på Tretten sentrum verken i 
bompengeperioden eller i trafikkgrunnlaget for år 2050. Det er ikke tilstrekkelig at en slik 



utredning kun knytter seg til anleggsperioden. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det 
inntas tekst i pkt. 6.3.2 om Friluftsliv, by- og bygdeliv – under utredningsbehov: «Nytt 
vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet. Dersom utredningen avdekker behov for å regulere og 
etablere tiltak for å ivareta trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og 
handelsmiljø, skal dette gjennomføres før ny E6 tas i bruk. Det bør gjennomføres 
trafikktellinger for å bedre kunnskapsgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag før 
reguleringsplanen vedtas.» 
 
Kulepunkt 3 sammenfaller med merknad fra grunneiere sør for Øyertunnelen langs fv. 
2522. Faktiske trafikkmengdemålinger fra trafikkteller i Skarsmoen viser at trafikken på 
fylkesvegen har økt betydelig etter at bommen på fylkesvegen ble fjernet i desember 2020. 
Bomsnittet på E6 sør for Øyertunnelen skal opprettholdes til 2024. Endret trafikkmønster 
viser at både gjennomgangstrafikk og lokaltrafikk innretter seg etter hvor bom er plassert. 
Videre er det en trafikantgruppe som ikke ønsker å kjøre på motorveg uavhengig av om det 
er bombelastning eller ikke. Disse velger lokalveger med lavere fart, mindre antall store 
kjøretøy, ikke vegsalt samt mer opplevelser. 
 
Det vil være av vesentlig interesse hvor på vegstrekningen det plasseres bomsnitt når 
bompengeproposisjonen skal behandles. Bompengeproposisjonen utarbeides først når det 
foreligger ferdig vedtatt reguleringsplan. 
 
Dersom de trafikale virkningene av anleggsperioden og bompengeperioden medfører økt 
trafikk gjennom Skarsmoen og videre sørover på fv. 2522, mener kommunedirektøren det 
er vesentlig at Nye Veier vurderer konsekvenser og eventuelle tiltak for å løse denne 
utfordringen. Det er for lav standard mellom Rustberg camping og Blombergvika til å takle 
et økt trafikkgrunnlag. Videre er det opplyst at det er skoleveg. Dette er en strekning på ca. 
1,5 km. Varselgrense ved planoppstart tar ikke hensyn til et eventuelt behov for 
vegutbedringer eller tiltak for myke trafikanter som følge av utredninger lagt inn i 
planprogrammets pkt. 6.4.11. Kommunedirektøren foreslår derfor forslag til ny tekst: 
«Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer, må det vurderes avbøtende tiltak for 
myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er god nok 
til å takle slik trafikkøkning. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel tunge/lange 
kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale virkningen, må det 
settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring av lokalveg eller 
trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til regulering, må 
planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 
 
 
Konklusjon: 
På bakgrunn av de endringene som er innarbeidet i planprogrammet etter offentlig ettersyn 
anbefaler kommunedirektøren at planprogrammet fastsettes med kommunedirektørens 
forslag til tillegg. 
 
 



Kommunedirektørens forslag til innstilling: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
Øyer -Frya, datert 10.3.2022, med følgende tilleggstekst i angitte punkter: 
 

• Pkt. 6.3.2 – under utredningsbehov settes inn nytt avsnitt: 
Nytt vegsystem for E6, samt ny lokalveg fra Krekke til Bådstø, vil påvirke trafikkavvikling, 
trafikksikkerhet, bo- og handelsmiljø og trivsel i Tretten sentrum. Det skal utredes 
konsekvenser for sentrumsområdet og evt. regulere inn tiltak for å ivareta 
trafikksikkerhet og tiltak for å opprettholde et godt bo- og handelsmiljø dersom 
utredninger avdekker slike behov. Det bør gjennomføres trafikktellinger for å bedre 
statistikkgrunnlaget for eksisterende trafikkgrunnlag i planperioden. 

 
• Pkt. 6.4.11 - nytt avsnitt under «Effekten av bompenger»: 
Dersom trafikale virkninger på eksisterende lokalvegnett i bompengeperioden medfører 
økt trafikk på fv. 2522 fra Tretten til Blomberg i Øyer må det vurderes avbøtende tiltak 
for myke trafikanter langs strekningen. Videre må det vurderes om vegstandarden er 
god nok til å takle slike trafikktall. Dette gjelder generell ÅDT, men også andel 
tunge/lange kjøretøy. Dersom vegstandarden ikke er god nok for å takle den trafikale 
virkningen, må det settes i verk tiltak som bedrer situasjonen. Dette kan være utbedring 
av lokalveg eller trafikkreduserende tiltak. Dersom et tiltaksbehov utløser krav til 
regulering, må planområdet utvides til å gjelde denne strekningen også.» 

 
 
Åsmund Sandvik Anita Lerfald Vedum 
Kommunedirektør 


