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VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV OPPHEVELSE AV 

ELDRE REGULERINGSPLAN PLAN ID 353 – BÅDSTØSVINGEN I ØYER 

Vi viser til brev datert 17.12.2020 med varsel om oppstart og høring av et planarbeid for å 

oppheve Reguleringsplan for Bådstøsvingen på Tretten i Øyer kommune.  

 

Bakgrunn  

Øyer kommune ønsker å oppheve en eldre boligplan – Bådstøsvingen på Tretten, vedtatt i 

1989, fordi planen er utdatert. Det varsles samtidig oppstart av ev. planarbeid, dersom det i 

høringen kommer frem merknader som kan innvirke på forslaget eller valgt prosess.  

 

Planområdet grenser til E6 i vest, og består av boligbebyggelse, med i underkant av 20 

boenheter, og friområde. Adkomst er fra kommunal veg Kongsvegen.  

 

I Kommuneplanens arealdel for Øyer 2018 – er området avsatt til boligformål, med unntak av 

et område lengst nordøst, som er avsatt til LNFR-formål. Det ligger 5 ubebygde tomter 

innenfor området, og kommunen mener kommuneplanens bestemmelser er tilstrekkelige til 

å utvikle tomtene. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi har det generelle ansvaret for å påse at trafikksikkerhet og 

fremkommelighet ivaretas i transportsystemet.  

 

I denne saken uttaler vi oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og som statlig 

fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.  
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Våre merknader 

Planområdet omfatter en kort strekning av dagens E6, og er avgrenset i vegens midtlinje.  

 

Planlegging av ny E6: Nye Veier AS har ansvaret for planlegging og utbygging av E6 i 

Gudbrandsdalen, og strekningen forbi Bådstø inngår i porteføljen. I november 2020 ble det 

kunngjort at arbeidet med reguleringsplan for strekningen Øyer – Frya i Øyer starter opp, 

men formelt er det ikke varslet planoppstart for reguleringsplanarbeidet for E6 mellom Øyer 

og Otta ennå. Det er derfor for tidlig å si noe konkret om utformingen av ny E6, og hvordan 

planen vil påvirke områdene i nær tilknytning til dagens E6.  

 

Ny E6 på strekningen Øyer-Otta planlegges foreløpig med fartsgrense 90 km/t, fysisk 

midtdeler og planskilte kryss. Antall felt varierer mellom to og fire, med tre felt som 

gjennomsnitt på strekningen. 

 

Byggegrense: E6 er nasjonal hovedvei med fartsgrense 80 km/t og en årsdøgntrafikk på 

7800 biler på strekningen. Reguleringsplankartet viser 30 m byggegrense langs E6, men 

kommuneplanens byggegrense gjelder foran reguleringsplanen for dette området. For E6 fra 

Bådstøkrysset til Ringebu grense er byggegrensa 100 m jf. kommuneplanbestemmelse punkt 

3.2. Store deler av boligområdet ligger nærmere dagens E6 enn byggegrensen.  

 

Støy: Hele området er omfattet av gul støysone, og arealene nærmest E6 av rød støysone 

langs veg. Kommuneplanens bestemmelser § 1.5 om rekkefølgekrav og § 1.15 om støy vil 

være gjeldende for tiltak innenfor området. Dette betyr at det ikke tillates tiltak innenfor rød 

støysone, og for tiltak innenfor gul støysone skal det gjennomføres støyberegninger og 

nødvendige støytiltak skal være etablert før det kan gis ferdigattest/midlertidig 

brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak.   

 

Statens vegvesen har som forvalter av riksveg på vegne av staten ingen merknader til at 

reguleringsplanen oppheves. Det vil være kommuneplanens byggegrense langs E6 på 100 m 

og bestemmelser om støy som er gjeldende for området. Slik vi ser det medfører ikke 

forslaget om opphevelse av reguleringsplanen noen konsekvenser for arbeidet med ny E6.  

 

Statens vegvesen Transport og samfunn 

Med hilsen 

 

Hans Martin Asskildt 

seksjonssjef Skappel Tone Tidemand 
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