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Møte i  Planutvalget den 07.05.2019 - Sak: 19/19 
 
Første avsnitt i rådmannens innstilling: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
1.strekpunkt: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
2.strekpunkt: Rådmannens forslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
Tilleggsforslag fra Øyer arbeiderparti: 
«Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et utredningstema, jfr. 
Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for blant annet sentrumsutvikling. 
  
Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt over 
avbøtende tiltak for alle utreda alternativer». 
  
Øyer arbeiderparti sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Tilleggsforslag fra SP:  
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
 
«Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg». 
SP sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ F: Firefeltsveg veg med utvidelse mot øst». 
SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
«Alternativ G: Firefeltsveg med utvidelse mot vest».  
SP sitt tilleggsforslag falt med 4 mot 3 stemmer. 
  
Tilleggsforslag fra Øyer H: 
«Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt. 
  
Endringsforslag fra Øyer H:  
«Punkt D strykes». 
Øyer H sitt tilleggsforslag ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. 
 
Vedtak i Planutvalget: 
Øyer kommunestyre fastsetter i medhold av plan- og bygningsloven § 12-9 planprogram for 
E6 Storhove-Øyer, datert 29.4.2019, med følgende presisering. 
 

- Ang. Alternativ A og B: 
Alternativ A og B omfatter utbygging av firefelts motorveg med 110 km/t til ca. 1 km 
sør for Granrudmoen.  
 

Øyer kommune støtter kravet fra Fylkesmannen i Innlandet, side 36 i oppsummeringen av 
høringsinnspillene og ber om at sentrumsutviklingen i Øyer må inkluderes som et 
utredningstema, jfr. Øyer kommunes vedtak. Valg av kryssløsning er en viktig premiss for 
blant annet sentrumsutvikling. 
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Trafikkutredningen på sidevegene skal gjennomføres, men det må også på plass oversikt over 
avbøtende tiltak for alle utreda alternativer. 
 
Følgende alternativ ønskes utredet i tillegg til de som er nevnt i planprogrammet: 
Alternativ E: 90 km/t fra kommunegrensa med utgangspunkt i dagens veg. 
 
Det ønskes at Nye Veier tegner opp en løsning med 110 km/t firefelts vei gjennom Øyer 
Sentrum/Granrudmoen ref. brev datert 06.05.19. 
 
Planarbeidet faller inn under forskrift og konsekvensutredning slik at det videre planarbeidet 
skal skje i tråd med forskrift for konsekvensutredninger. 
 


