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KOMMUNEDELPLAN E6 VINGROM - ENSBY - SLUTTBEHANDLING

I N N S T I L L I N G :

1. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby, med planbeskrivelse datert 06.06.18 ,
plankart datert 01.06.18 og planbestemmelser datert 06.06.18 , godkjennes med
følgende endringer:

Planbestemmelsene

Tilbakeføring av/endring til bestemmelse 1.1 fra 2. gangs høring
Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før tiltak for ny firefelts E6 kan starte.
Denne reguleringsplanen skal også inkludere tiltak som gang - /sykkelveg, avlastet vegnett og
andre kompenserende tiltak.

Presisering p lanbestemmelser
1.5.6 Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T -
1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges til grunn for gjennomføring
av støyreduserende tiltak mot eksisterende bebyggelse , jf. tabell 3.

1.6.1 Det forutsettes støyskjerming mot eksisterende bebyggelse innenfor gul sone på hele
strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1442 /2016, eller til enhver tid
gjeldende retningslinjer».

Endring av bestemmelse 1.6.2
Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene på strekningen ved Vingnesvika
(illustrasjon 7.8 i planbeskrivelsen) og på strekningen fra Mesnaelva til Korgvegen, innenfor
gul sone, med verdier tilsvarende tabell 2 for friområder i tettbebygd strøk i gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealbehandling T - 1442/2016 eller enhver tid gjeldende
retningslinjer. Dersom dette kravet medfører negative konsekvens er med inngrep i
friluftsområdet skal dette avklares med Lillehammer kommune.

Nytt punkt 1.6.3
Fra nordre tunnelinnslag ved Fåberg til Johnsenhaugen, ca. 250 meters lengde, skal det
etableres skjermende tiltak mot Fåberg tettsted og Fåberg vestside som st øymessig og visuelt
begrenser virkingen av ny E6 betydelig ut over T - 1442/2016.

Lengde og utforming på tiltaket vurderes i reguleringsplanen i samråd med Lillehammer
kommune.

Nytt punkt 1.6.4
Det forutsettes at det etableres miljøtiltak (herunder utfor ming, hastighetsregulerende tiltak,
bedre tilgjengelighet og tilrettelegging for gående og syklende, kollektiv - tilgjengelighet,



beplantning mm.) på dagens E6 for nærområdet forbi Vingnes. Detaljer avklares videre i
reguleringsplanen.

Nytt punkt 1.7.14
Se nest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta
naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven.

Endring av bestemmelse 1.7.18
Det skal utredes og legges til rette for flomsikker kryssomb ygging ved Strandtorget,
samt fjerning av restarealer av nåværende E6. Ny atkomst til sentrum under bakken skal
utredes og planlegges i samarbeid med Statens Vegvesen parallelt med detaljreguleringsplan
for dagens E6.

Tillegg til punkt 2.2
Kryssløsning i Øyresvika skal være mest mulig arealeffektiv i forhold til jordvern. Dersom det
innenfor areal avsatt til halvkryss kan etableres et ¾ - kryss, bør denne løsningen velges.
Endelig løsning skal detaljeres og avklares i reguleringsplanen.

Plankart
Plankart for delstrekning 2: IIC2B endres fra ¾ - kryss til ½ - kryss, og plankart for delstrekning
3 endres fra lang tunnel (III - B) til kort tunnel (III - A - 3) forbi Fåberg.

2. Ko mmunestyret ber rådmannen oppdatere og foreta nødvendige redaksjonelle
endringer a v planbestemmelser, planbeskrivelser og plankart i henhold til nye/endrede
punkter som fremkommer i vedtakspunkt 1.

3. Vedtaket fattes med hjemmel i plan - og bygningsloven § 11 - 15.

Behandling:

Ole Rolstad (H) stilte spørsmål ved egen habilitet som bror av grunneier direkte berørt av
kommunedelplan E6. Ole Rolstad ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre
ledd, og fratrådte. Vararepresentant Håkon Erdal (H) tok sete.

Hilde Ekeb erg (KrF) stilte spørsmål ved egen habilitet som Ole Rolstads (H) ektefelle. Hilde
Ekeberg ble vurdert som inhabil etter forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte.
Ingen vararepresentant tok sete.

Astrid Gaasand (FrP) stilte spørsmål ved egen habil itet som huseier nærliggende planlagt
tunnelåpning. Astrid Gaasand ble vurdert som part i saken, og ansett som inhabil etter
forvaltningsloven § 6, andre ledd, og fratrådte. Vararepresentant Liv Myhren (FrP) tok sete.

Det var 45 representanter tilstede under behandling av saken.



Torbjørn Dahl (MDG) fremmet følgende alternative forslag:
« Saken legges til en 3. gangs høring med utredning av østside - alternativet.
Begrunnelse: Vestside - alternativets delstrekning 2 bryter med formålet i verneforskriften
( Kap III). »

Hilde Jorunn Hoven (Sp) fremmet følgende alternative forslag til ordførers punkt 1.7.1 4:
« Senest før høring av reguleringsforslag for ny E6 skal lovligheten av kryssing av
Lågendeltaet naturreservat med bru være avklart med fredningsforskrift en for Lågendeltaet
naturreservat , Naturmangfoldsloven, Bernkonvensjonen og plan - og bygningsloven. »

Votering
Det ble først votert over Dahls alternative forslag som fikk 7 s temmer og falt.
Innstillingens punkt 1 ble deretter vedtatt mot 7 stemmer. Hovens tilleggsforslag fikk 6
stemmer og falt. Innstillingens punkt 2 og 3 ble enstemmig vedtatt.

V E D T A K :

3. Kommunedelplan for E6 Vingrom – Ensby , med planbeskrivelse datert 06.06.18 ,
plankart datert 01.06.18 og planbestemmelser datert 06.06.18 , godkjennes med
følgende endringer:

Planbestemmelsene

Tilbakeføring av/endring til bestemmelse 1.1 fra 2. gangs høring
Det skal foreligge vedtatt reguleringsplan før tiltak for ny firefelts E6 kan starte.
Denne reguleringsplanen skal også inkludere tiltak som gang - /sykkelveg, avlastet vegnett og
andre kompenserende tiltak.

Presisering planbestemmelser
1.5.6 Grenseverdier i gjeldende retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T -
1442/2016 eller til enhver tid gjeldende retningslinjer. skal legges til grunn for gjennomføring
av støyreduserende tiltak mot eksisterende bebyggelse, jf. tabell 3.

1.6.1 Det forutsettes støyskjerming mot eksis terende bebyggelse innenfor gul sone på hele
strekningen Øyresvika til Lillehammer bru med verdier tilsvarende tabell 3 i gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T - 1442/2016, eller til enhver tid
gjeldende retningslinjer».

Endrin g av bestemmelse 1.6.2
Det forutsettes støyskjerming mot friluftsområdene på strekningen ved Vingnesvika
(illustrasjon 7.8 i planbeskrivelsen) og på strekningen fra Mesnaelva til Korgvegen, innenfor
gul sone, med verdier tilsvarende tabell 2 for friområde r i tettbebygd strøk i gjeldende
retningslinje for behandling av støy i arealbehandling T - 1442/2016 eller enhver tid gjeldende
retningslinjer. Dersom dette kravet medfører negative konsekvenser med inngrep i
friluftsområdet skal dette avklares med Lilleham mer kommune.



Nytt punkt 1.6.3
Fra nordre tunnelinnslag ved Fåberg til Johnsenhaugen, ca. 250 meters lengde, skal det
etableres skjermende tiltak mot Fåberg tettsted og Fåberg vestside som støymessig og visuelt
begrenser virkingen av ny E6 betydelig ut ove r T - 1442/2016.

Lengde og utforming på tiltaket vurderes i reguleringsplanen i samråd med Lillehammer
kommune.

Nytt punkt 1.6.4
Det forutsettes at det etableres miljøtiltak (herunder utforming, hastighetsregulerende tiltak,
bedre tilgjengelighet og tilr ettelegging for gående og syklende, kollektiv - tilgjengelighet,
beplantning mm.) på dagens E6 for nærområdet forbi Vingnes. Detaljer avklares videre i
reguleringsplanen.

Nytt punkt 1.7.14
Senest før høring av reguleringsplanforslag for ny E6 skal kryssing av Lågendelta
naturreservat med ledningsnett være avklart etter energiloven og naturmangfoldloven.

Endring av bestemmelse 1.7.18
Det skal utredes og legges til rette for flomsikker kryssombygging ved Strandtorget,
samt fjerning av restarealer av nåværend e E6. Ny atkomst til sentrum under bakken skal
utredes og planlegges i samarbeid med Statens Vegvesen parallelt med detaljreguleringsplan
for dagens E6.

Tillegg til punkt 2.2
Kryssløsning i Øyresvika skal være mest mulig arealeffektiv i forhold til jordve rn. Dersom det
innenfor areal avsatt til halvkryss kan etableres et ¾ - kryss, bør denne løsningen velges.
Endelig løsning skal detaljeres og avklares i reguleringsplanen.

Plankart
Plankart for delstrekning 2: IIC2B endres fra ¾ - kryss til ½ - kryss, og plankart for delstrekning
3 endres fra lang tunnel (III - B) til kort tunnel (III - A - 3) forbi Fåberg.

4. Ko mmunestyret ber rådmannen oppdatere og foreta nødvendige redaksjonelle
endringer av planbestemmelser, planbeskrivelser og plankart i henhold til nye/endrede
punkter som fremkommer i vedtakspunkt 1.

3 . Vedtaket fattes med hjemmel i plan - og bygningsloven § 11 - 15.

Sak 57/18

UTVIKLING AV TERRASSEN - ANBEFALING AV LØSNING FOR UTFORMING



I N N S T I L L I N G :

1. Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med anbef alt løsning,
datert den 15.05. 18, l egges til grunn for utvikling av Terrassen - området.

2. Arbeidet med detaljprosjektering, saneringsplan og anbudsgrunnlag igangsettes senest i
løpet av august 2018 og finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til
byutviklingstiltak i budsjett 2018.

3. Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsov erslag skal ferdigstilles slik at
dette kan legges til grunn for prioritering av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og
økonomi og handlingsplan 2019 - 2022.

4. Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges
til r ette for at eksterne samarbeidspartnere skal være en del av finansieringsløsningen som
kan ligge til grunn i prosjektet.

Behandling:

Ole Rolstad (H), Hilde Ekeberg (KrF) og Astrid Gaasand (FrP) tok p å nytt sete. Liv Myhren
(FrP) fratrådte .

Liv Gunn Gratzer (H) stilte spørsmål ved egen habilitet. Hun er direktør på Mølla hotell som
er nærmeste nabo til Terrassen, og som vil kunne trekke veksler på utformingen av Terrassen.
Dette er forhold som kan sve kke tillitten til hennes upartiskhet , og det anses derfor å foreligge
inhabilitet i saken, jfr. f orvaltningsloven § 6, annet ledd. Gratzer fratrådte, vararepresentant
Erdal (H) ble sittende.

Monica Rønning (MDG) stilte spørsmål ved egen habilitet da hun var deltager som student i
en tidlig fase av utviklingen av Terrassen. Hennes habilitet ble vurdert jfr. f orvaltningsloven,
og hun ble ansett som ikke inhabil i saken.

Lars Torbjørnsen (Ap) o g Ingrid Sunniva Bungum (Ap) tok sete kl. 14:15 og Eva Hagen
Haugen (Ap ) fratrådte. Anne Mari Råbøl (Sp) søkte permisjon og fratrådte kl. 14:15,
vararepresentant Ingrid Lyngnes Dahl (Sp) tok sete.

Det var 47 representanter tilstede under behandling saken .

Hilde Jorun Hoven (Sp) fremmet følgende alternative forslag:
«Kommunens kostnader knytta til Terrassener alleredehøye, kommunen er i en vanskelig
økonomisk situasjon og det er svært usikkert om kommunen har økonomisk evne til å ivareta
og utvikle T errassen framover. Det foreslås derforå undersøke muligheten for å selge
Terrassen slik at private gis anledning til å utvikle området for kommersielle formål.»

Terje Kongsrud (V) fremmet følgende forslag om redaksjonell endring i innstillingens punkt
4: « Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges



til rette for at eksterne samarbeidspartnere kan være en del av finansieringsløsningen som
skal ligge til grunn i prosjektet. »

Votering:
Innstillingens punkt 1 - 3 ble satt opp mot Hovens forslag. Innstillingen ble vedtatt mot 2
stemmer. Innstillingens punkt 4, inklusive Kongsruds forslag om redaksjonell endring, ble
vedtatt mot 1 stemme.

V E D T A K :

1. Sluttrapport «Videreutvikling av mulighetsstudiet for Terrassen» med anbef alt løsning,
datert den 15.05. 18, l egges til grunn for utvikling av Terrassen - området.

2. Arbeidet med detaljprosjektering, s aneringsplan og anbudsgrunnlag igangsettes senest i
løpet av august 2018 og finansieres innenfor avsatte investeringsmidler til
byutviklingstiltak i budsjett 2018.

3. Detaljprosjektert løsning med kvalitetssikret kostnadsoverslag skal ferdigstilles slik at
d ette kan legges til grunn for prioritering av investeringsprosjekter i budsjett 2019 og
økonomi og handlingsplan 2019 - 2022.

4. Eksterne samarbeidspartnere skal inviteres med i detaljprosjekteringen, og det skal legges
til rette for at eksterne samarbeidspart nere kan være en del av finansieringsløsningen som
skal ligge til grunn i prosjektet.

Sak 58/18

TILTAKSPLAN FOR FLOMSIKRING AV BÆLA

I N N S T I L L I N G:


