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FORORD 
 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med reguleringsplan for E6 Storhove-Øyer, 
i Lillehammer kommune og Øyer kommune. Rapporten tar for seg temaet Friluftsliv / by- og bygdeliv i 
henhold til planprogrammet som er fastsatt av kommunene.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Nye Veier. 

Hos Nye Veier leder Harald Monsen arbeidet med reguleringsplanen. Olav Eriksen er prosjektleder hos 
COWI AS. Fagansvarlig for Friluftsliv / by- og bygdeliv har vært Anette Flesjø Storsveen.  
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 4 
ulike alternativene som er utredet. 

1.2 Metode 

I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det valgt å ta utgangspunkt i Statens vegvesen sin 
håndbok V712 (2018) for ikke prissatte konsekvenser.  

1.3 Beskrivelse av dagens situasjon 

Planområdet har verdifulle friluftsområder i fjellandskapet øst for dagens fylkesveg, og langs vassdraget 
Lågen vest for dagens E6. I dag ligger E6 som en barriere mellom Lågen og friluftsområdene i øst.  

1.4 Konsekvensutredning 

Samlet vurdering for hele strekningen 

Tabell 1-1: Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

Delområde 1 
Storhove 

0 (0) 

Delområde 2 
Lågendelta ved 
Stor-Hove 

0 (0) 

Delområde 3 
Sundgården 

0 (++) 

Delområde 4 
Fåberg 

0 (+++) 

Delområde 5 
Ødegården 

0 (-) 

Delområde 6 
Balbergkampen 

0 (+) 

Delområde 7 
Kvesåsen 

0 (+++) 

Delområde 8 
Fåberg vest 

0 (0) 

Delområde 9 
Raunsvea 

0 (-) 

Delområder 

Øyer 

Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 
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Delområde 10 
Ensby 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 11 
Midtskog 

0 (0) (0) (0) (-) 

Delområde 12 
Fossegården 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 13 
Granrudmoen 
sør 

0 (-) (-) (0) (0) 

Delområde 14 
Granrudmoen 

0 (0) (--) (0) (0) 

Delområde 15 
Hunderfossen 

0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining - De positive 
miljøgevinstene i 
Lillehammer har 
blitt vektet tyngre 
enn de negative 
ellers på 
strekningen. 

De negative 
konsekvensene i 
Øyer har blitt 
vektet tyngre 
enn de positive i 
alternativet, da 
de er knyttet til 
et område med 
mange brukere, 
og da områdene 
ved 
Granrudmoen 
inngår i 
omgivelser som 
er mye brukt av 
barn og unge. 

Alternativet gir 
betydelig 
miljøgevinst. 

 

 

 

 

Alternativet gir 
betydelig 
miljøgevinst. 

 

Samlet 

vurdering 

 

0 

Positiv 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor positiv 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Rangering 1 4 5 2 3 

Forklaring til 
rangering 

 I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket negative 
konsekvenser med 
arealbeslag langs 
Lågen. 

 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket 
betydelige 
negative 
konsekvenser 
med arealbeslag 
langs Lågen, 
arealbeslag av 
statlig sikra 
friluftsområdet 
ved 
Granrudmoen og 
økt 
trafikkbelastning 
på 
lokalvegnettet. 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket 
ubetydelige 
endringer for 
temaet. 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune gir 
tiltaket i hovedsak, 
ubetydelige 
endringer for 
temaet, men noe 
mer oppsplitting av 
areal ved Midtskog. 
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Dagens E6 fjernes i store deler av strekningen i Lillehammer kommune, da ny E6 er planlagt i tunnel. 
Tiltaket fører til nedsatte områdekvaliteter lokalt ved tunnelmunningene, men gir samlet sett stor 
forbedring i strekket der ny veg legges i tunnel, da barriereeffekten og trafikkulempene til dagens E6 
fjernes.  

Fra Ødegården til sør for Hunderfossen demning, planlegges ny veg på en slik måte at de fleste av 
dagens krysningspunkter opprettholdes, og tilgjengelighet på tvers av anlegget er opprettholdt.  

Ved Ensby legger alt A og C1 opp til at dagens løsning videreføres, mens i alt B og C0 legges ny E6 på 
bru over lokal veg. Dette gir mindre arealomfang på Ensby, men i alle alternativer er ferdsel på tvers av 
krysset opprettholdt, med samme muligheter til friluftsliv i området som i dag.  

Alternativ C0 og C1 avsluttes sør for Hunderfossen demning, og vil ikke endre dagens situasjon ved 
Navet og Granrudmoen. Både alternativ A og B gir arealbeslag av elvebredden mot naturvernområdet 
Lågen, som har gode muligheter for ferdsel og fiske i dag, da ny E6 planlegges på fyllinger ut mot Lågen. 
Alternativ B gir mest negative konsekvenser, med større arealbeslag enn alternativ A. I alternativ B 
planlegges nytt kryss på Navet, tett på Granrudmoen. Større områder langs Lågen vil få nedsatt 
fremkommelighet og reduserte kvaliteter, blant annet mulighet for fiske. Alternativ B gir også negative 
konsekvenser for Granrudmoen, da kryssløsningen vil føre til økt trafikk på lokale veger i området. Veger 
som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter, herunder veger som brukes til skoleveg, vil få betydelig økt 
trafikkmengde. Det vil være nødvendig, med gjennomføring av alternativ B, å gjennomføre omfattende 
tiltak i tilstøtende områder for å sørge for trafikksikker ferdsel i Granrudmoen sentrum.  

B-alternativet vil samlet gi negative konsekvenser for temaet, mens alternativ C0 og C1 vil gi betydelig 
miljøgevinst. Alternativ A gir stedvis negative konsekvenser, men er samlet sett vurdert til å gi positiv 
konsekvens.  

Midlertidige konsekvenser i anleggsfasen vil kun være på sørsiden av Hunderfossen demning med 
gjennomføring av alternativ C0 og C1. Ved valg av alternativ A eller B vil en få midlertidige konsekvenser 
langs Lågen i hele anleggsområdet fra Hunderfossen og nordover, og fiske og ferdsel i området kan bli 
avstengt. Lokale veger vil opprettholdes i anleggsfasen, og alle kryssinger av dagens E6 skal holdes åpne 
for ferdsel i hele anleggsperioden. Unntaket er ved Fossegården. Ved gjennomføring av alternativ A og B, 
vil ikke gangforbindelsen på tvers av anlegget kunne opprettholdes i hele anleggsfasen, slik at tilgang til 
ferdselsforbindelsen over Hunderfossen demning ikke vil være mulig. Ved gjennomføring av alternativ B, 
vil kulverten ved Mosåa som i dag gir trygg kryssing mellom skolene på Granrudmoen og friområdet på 
Aronsvejordet, ikke bli opprettholdt i anleggsfasen. 
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

E6 er en hovedforbindelse nord-sør i landet og knytter også Nord-Vestlandet sammen med sentrale 
Østlandsområdet. Foruten strekingen Oslo – Trondheim, er E6 viktig for Mjøsregionen hvor den knytter 
sammen byer og tettsteder til et felles bo- og arbeidsmarked. 

Bakgrunnen for prosjektet er behovet for å bedre forholdene på E6 i Mjøsregionen og Gudbrandsdalen. 
Dagens E6 er av variabel standard, og sikkerhet og framkommelighet er ikke tilfredsstillende. Vegen 
medfører også miljøproblemer for blant annet nærliggende boligområder.  

Gjennom tidligere konseptvalgutredninger (KVU) og avklaringer med Samferdselsdepartementet er det 
avklart at E6 skal bygges som firefelts veg fram til Lillehammer. Kommunedelplan for E6 Vingrom – 
Ensby som er utarbeidet av Statens vegvesen ble vedtatt i august 2018. Denne planen omfatter firefelts 
motorveg fra Vingrom til Ensby.  

Det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier har ansvaret for utarbeiding av reguleringsplaner og 
utbygging av E6 fra Kolomoen til Øyer sør. E6 Storhove – Øyer inngår som en del av Nye Veier sitt 
prosjekt for Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Samtidig som Nye Veier overtok ansvaret fra Statens 
vegvesen, ble strekningen utvidet videre nordover mot Øyer. 

 

Figur 2-1: Kart som viser Nye Veier sitt prosjekt Moelv-Lillehammer-Øyer sør. Rød sirkel markerer Storhove-Øyer. 

2.2 Mål for prosjektet og planarbeidet 

Nye Veiers mål med prosjektet er å sikre en utbygging som ivaretar selskapets samfunnsansvar med 
gode og kostnadseffektive løsninger. Utbyggingen av E6 Innlandet skal gi økt samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet ved å sikre bedre fremkommelighet for personer og gods, reduksjon i ulykker, samt 
reduksjon i klimagassutslipp og andre negative miljøkonsekvenser ved utbygging, drift og vedlikehold. 

2.3 Kort beskrivelse av tiltaket 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for E6 Storhove – Øyer gjelder ny firefelts motorveg fra 
Storhove i Lillehammer kommune og nordover inn i Øyer kommune. Avgrensning i nord varierer i de 
ulike alternativene som er utredet. 
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Ved Storhove kobles ny veg til dagens E6, samtidig som det tilrettelegges for kobling mot ny E6 videre 
sørover mot Vingrom. Forbi Fåberg skal vegen gå i en toløps tunnel. Videre nordover fortsetter den nye 
vegen i dagen, som en utvidelse av dagens trasé. Det planlegges for fartsgrense på 110 km/t. 

2.4 Planalternativer 

Som en del av planarbeidet utredes ulike alternativer i Øyer kommune. Se figur på neste side. 

Alternativ A og B omfatter utbygging av ca. 10 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til ca. 1 km sør 
for Granrudmoen. Alternativ A forutsetter at dagens kryssplassering ved Ensby opprettholdes. I Alternativ 
B legges krysset ved Ensby ned, og det etableres et nytt kryss ca. 1 km sør for dagens kryss 
Granrudmoen.  

Alternativ C0 og C1 omfatter ca. 8 km firefelts motorveg med 110 km/t fram til like sør for Hunderfossen 
demning, og deretter dagens veg med 90 km/t. Alternativ C0 har kryss på Ensby som i dag, mens i 
alternativ C1 legges Ensbykrysset ned og det opprettes et nytt halvkryss ved Midtskog, med ramper kun i 
sørgående retning 

Figuren på neste viser de ulike alternativene, med ny veg i dagen (heltrukken linje) og planlagt tunnel 
ved Fåberg (stiplet linje). Mørke grønne prikker markerer kryss i planområdet, og lyse grønne prikker er 
kryss utenfor planområdet. 

2.5 0-alternativet 

“0-alternativet” er et uttrykk for den situasjonen man kan tenke seg dersom et planlagt tiltak ikke blir 
gjennomført. 0-alternativet er et sammenligningsgrunnlag for vurderingen av konsekvenser. Det betyr at 
referansesituasjonen per definisjon har ingen konsekvenser. 

I dette planarbeidet vil 0-alternativet være dagens situasjon, med en forventet utvikling og 
gjennomføring av vedtatte reguleringsplaner i området. 

  



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
10

 
Alternativ A. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

Alternativ B. Kryss ved Navet og ny 110 km/t til sør for 

krysset ved Granrudmoen. 

 
Alternativ C0. Kryss ved Ensby og ny 110 km/t til sør for 

Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

 
Alternativ C1. Halvkryss ved Midtskog og ny 110 km/t til 

sør for Hunderfossen. Deretter dagens veg med 90 km/t. 

Figur 2-2: Oversikt over de ulike alternativene som utredes. 

Storhove 

Storhove 

Ensby 

Granrudmoen 

Tingberg 

Navet 

Granrudmoen 

Storhove 

Ensby 

Midtskog 

Storhove 

Granrudmoen 

Granrudmoen 

Tingberg Tingberg 

Tingberg 
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3 Rammer og premisser for planarbeidet 

3.1 Innledning til fagrapporten  

Ikke-prissatte temaer fokuserer på virkningen tiltak har på omgivelsene eller landskapet, slik det er 
definert i den europeiske landskapskonvensjonen. Fagtemaet friluftsliv / by- og bygdeliv representerer 
"landskapet slik folk oppfatter og bruker det". Temaet belyser tiltakets virkninger på brukerne av 
området, og omfatter områdene der friluftsliv er allment tilgjengelig.  

3.2 Utdrag fra planprogrammet 

"Temaet omfatter de områdene som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som 

helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet og i naturen ellers, noe som også inkluderer 

friluftsliv i byer og tettsteder.  

Friluftsliv og by- og bygdeliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 

miljøforandring og naturopplevelse. Temaet tar for seg både nærområder, byer, tettsteder og større 

friluftsområder. Hvordan folk bruker og opplever det naturlige og menneskepåvirkede landskapet er 

sentralt for temaet. Tiltakets innvirkning på friluftsliv og by- og bygdeliv vil bli konsekvensutredet i 

planarbeidet. 

Det vil bli tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, 

overordna planer og føringer, fylkeskommunale planer, kommunale planer og temaplaner. Grunnlaget 

suppleres med nye registeringer ved behov. 

I konsekvensutredningen skal det vurderes hvordan tiltaket påvirker de fysiske forholdene og 

mulighetene for opphold, lek, rekreasjon og fysisk aktivitet, både i anleggsperioden og etter at tiltakene i 

planen er opparbeidet. Eventuelle skadereduserende tiltak skal vurderes.  

I planarbeidet må det ses på hvordan man kan legge føringer for å sikre god tilgjengelighet både i 

anleggsperioden og etter at tiltakene er bygget. Det blir viktig å sikre tilgang til friluftsområder, 

ferdselslinjer på tvers av anlegget og sikre løsninger for myke trafikanter". 

3.3 Influensområdet 

Utredningsområdet består av planområdet, og de områder som blir influert (påvirket) av tiltaket. De 
store sammenhengende turområdet i nærheten av planområdet er ikke vurdert til å være områder som 
vil bli influert av tiltaket. Delområdene er avgrenset ut fra en topografisk nærhet el. bruk av områdene i 
forhold til tiltaket.  
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3.4 Gjeldende rammer og premisser 

Overordnede føringer og retningslinjer 

› Meld. St. 18: Friluftsliv (2015-2016) skal bidra til at flere jevnlig driver friluftsliv, og kan oppleve 
friluftsliv som kilde til bedre helse og livskvalitet. I tillegg til det naturgitte, regnes opplevelser 
knyttet til kulturminner og bynatur som del av begrepet friluftsliv. 

Regionale planer 

› «Regional plan for samferdsel 2018 – 2030» (24.04.2018) 

Det er et mål i fylkesdelplanen å styrke kommunikasjonene til/fra og i fylket for å stimulere til økt 
verdiskaping. E6 er viktig for næringsliv og bosetting i regionen og av stor betydning for Oppland, 
siden den binder sammen lokalsamfunn og regioner i fylket.  

I planen er det satt et mål om å utvikle en samordnet areal- og transportstrategi (ATP-strategi) for 
Mjøsbyen. Strategien er under utarbeiding og vil trolig sendes på høring første del av 2019. 

› «Regionalplan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018 – 2021» (12.12.2017)  

Planen er tenkt å skulle skape et plangrunnlag for videreutvikling av samfunnssikkerhet og 
beredskap i Oppland. Ved å gi en oversikt over risiko og sårbarhet i fylket, samt forslag til tiltak, er 
målet at planen skal danne en plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke 
samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet.  

› «Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland» (15.06.2016) 

Formålet med planen er å bidra til mer attraktive og robuste byer og tettsteder gjennom kriterier for 
god stedsutvikling og retningslinjer for etablering av handel. Planen skal være med å avklare hva 
attraktivitet innebærer for byer og tettsteder i Oppland og skape bevissthet om dette. Videre skal 
den skape forutsigbarhet når det gjelder lokalisering av handel og tjenestetilbud.  

› « Regionalplan for Gudbrandsdalslågen med sidevassdrag» (14.02.2018)  

Planen omhandler tiltak for å redusere flom- og skredskader. Gudbrandsdalslågen er definert til å ha 
betydelig flomrisiko. Hovedmålet med planen er å bidra til økt sikkerhet for samfunnet mot skred- og 
flomskader, samtidig som vann, natur- og friluftsverdier ivaretas. I planen er det søkt å komme fram 
til tiltak som kan ivareta sikkerheten for liv og helse, infrastruktur, boligområder og 
næringsområder. Det blant annet tatt inn retningslinjer for arealplanlegging i regionalplanen.  

› «Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Glomma 2016-2021» (desember 2015) 

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljømål for alt vann, både elver, innsjøer, kystvann 
og grunnvann. Miljømålene er det viktigste i forvaltningsplanen, og skal sikre en helhetlig 
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannet.  

› «Regionalplan for folkehelse i Oppland 2018-2022» 

Visjonen i planen er en samfunnsutvikling som fremmer trivsel, god livskvalitet og god folkehelse for 
alle. 

Kommunale planer Lillehammer kommune  

› Kommuneplan for Lillehammer, samfunnsdel 2014-2027 (20.02.2014) 

For samferdsel og transport står det i kommuneplanen at det er ønskelig med firefelts E6 bygd ut 
gjennom Lillehammer innen 2023.  

› Kommuneplan 2011-2024, arealdel (21.06.12) 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
13

I kommuneplanens arealdel er det i området nord for Lillehammer sentrum avsatt areal til blant 
annet næringsformål, LNF, turløyper og boligformål.  

› Kommunedelplan for Miljø 2016-2025 (10.12.2015) 

› Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2018-2021 (22.02.2018) 

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse skal være et verktøy for å styre utviklingen 
av anlegg og områder for fysisk aktivitet og naturopplevelse. 

› Kommunedelplan Oppvekst 2018-2028 (29.11.18) 

Planen er en overordnet strategisk plan som skal gi mål og retning for at barn og unge skal få en 
god oppvekst i Lillehammer kommune. 

Kommunale planer Øyer kommune 

› Kommuneplan for Øyer kommune, samfunnsdelen 2014-2025 

For temaet samferdsel og infrastruktur er målene i kommuneplanen blant annet et velfungerende og 
funksjonelt vegnett og trygge veger for alle. 

› Kommunedelplan for Øyer Sør (31.05.2007) 

Langs dagens E6 er det avsatt areal til bl.a. næring, bolig, LNF, turstier, parkering, sentrumsformål, 
idrett og offentlig bygg. Hovedformål med planen er å fastlegge rammer for videre utvikling av 
Hafjell som turistdestinasjon, samt å fastlegge arealer for ny boligbygging, og eventuelle nye 
sentrumsområder i Øyer sør og Øyer sentrum. Planen setter av areal i fjellet i nærheten til Hafjell 
alpinanlegg til fremtidig fritidsbebyggelse. Planen sikrer sammenhengende turveg ved Navet og til 
friområdet ved Aronsvejordet. Grønnstrukturen langs Mosåa sikrer gangbar sammenheng til kryssing 
under E6 i kulvert.  

› Kommunedelplan for klima og energi (12.01.2010) 

› Kommunedelplan for kultur og fritid 2016-2025 

› Kommunedelplan for trafikksikkerhet (12.02.2014) 

Handlingsprogram 2014-2017. Trafikksikkerhetsplanen til Øyer kommune bygger på «0-visjonen» 
med ingen drepte eller livsvarig skadde i trafikken. 

 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
14

4 Metode og kunnskapsgrunnlag 
Generell metodikk for vurdering av virkninger og konsekvenser av planforslaget vil være følgende 
punkter: 

› Informasjonsinnhenting og beskrivelse av dagens situasjon med verdivurdering av delområder 

› Beskrivelse, beregning og vurdering av tiltakets påvirkning og konsekvens 

› Beskrivelse av tiltak som kan redusere eventuell negativ virkning av tiltaket (skadereduserende 
tiltak) 

I konsekvensutredningen for dette planarbeidet er det tatt utgangspunkt i Statens vegvesen sin håndbok 
V712 (2018) for ikke-prissatte konsekvenser.  

4.1 Kriterier for verdi 

Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv. Det er 
verdiene i sammenlikningsåret som legges til grunn for verdivurderingen. Areal som inngår i vedtatte 
planer gis verdi tilsvarende framtidig situasjon. Kriteriene for verdisetting av delområdene, er gjengitt i 
tabellen under.  

 

Figur 4-1 Kriterier for verdi for fagtemaet. (Kilde: Statens vegvesen sin håndbok V712).  

 

› Bruksfrekvens er et uttrykk for hvor mye og hvor ofte et område blir brukt.  

› Betydning handler om viktigheten som et område har for en gruppe eller et lokalsamfunn.  

› Kvalitet handler om attraktivitet og opplevelsesverdi.  

Verdivurderingen er femdelt, og fremgår av figuren under.  

 

Figur 4-2 Skala for vurdering av verdi. Kilde: Statens vegvesen sin håndbok V712. 
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4.2 Kriterier for påvirkning 

Påvirkning er en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av det definert tiltak, og vurderes i 
forhold til 0-alternativet. Påvirkning i anleggsperioden inngår ikke i vurdering av påvirkning, men er 
beskrevet separat som midlertidig påvirkning.  

Et vegtiltak kan gi både negativ og positiv påvirkning. Påvirkningsfaktorer for temaet er gjengitt i tabellen 
under.  

 

Figur 4-3 Tabellen er veiledning for vurdering av påvirkning. (Kilde: Statens vegvesen sin håndbok V712). 

 

Figur 4-4  Skala for vurdering av påvirkning. (Kilde: Statens vegvesen sin håndbok V712). 
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4.3 Kriterier for konsekvens 

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for et 
område eller et tema framkommer ved å sammenholde verdi og påvirkning i henhold til konsekvensvifta 
under.  

I vifta utgjør verdiskalaen x-aksen, og vurdering av påvirkning finnes på y-aksen. Skalaen for 
konsekvens går fra 4 minus til 4 pluss. De negative konsekvensgradene er knyttet til en verdiforringelse 
av et delområde, mens de positive konsekvensgradene forutsetter en verdiøkning, etter at tiltaket er 
realisert, jf. side 119 i håndbok V712. 

 

Figur 4-5 Illustrasjonen viser konsekvensvifta for konsekvensvurdering av delområder  

 

 

Figur 4-6: Illustrasjonen viser tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder  
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4.4 Avgrensning av temaet 

For temaet friluftsliv / by- og bygdeliv står folks bruk og opplevelse av landskapet, både det naturlige og 
det menneskeskapte, sentralt. Begrepet "by- og bygdeliv" er definert som opphold og fysisk aktivitet i 
byer og tettsteder. Temaet omfatter dermed friluftsområder, utearealer i byer og tettsteder som er 
allment tilgjengelig og forbindelseslinjer for myke trafikanter. Motorisert aktivitet inngår ikke under 
temaet.  

Støy er utredet i egen fagrapport og er en del av de prissatte konsekvensene. I temaet friluftsliv / by- og 
bygdeliv er støyrapporten benyttet som grunnlag for lydbildet. 0- alternativet for vegstøy er for 2040. 
Henvisninger til dagens situasjon gjelder disse.  Konsekvenser for støy i anleggsperioden, fremgår av 
fagrapport for støy.  

Luft er utredet i egen fagrapport og er en del av de prissatte konsekvensene. Luft inngår ikke som del av 
temaet, men er på samme måte som støy tatt med som del av utredningen ved påvirkning på bruk og 
opplevelse av områder. I denne temarapporten er luftkvalitet vurdert som del av områdets 
opplevelseskvalitet / attraktivitet. Der det i denne rapporten henvises til dagens situasjon, er det 0- 
alternativet (fremskrevet situasjon til 2040) det refereres til. Konsekvenser i anleggsfasen framkommer i 
fagrapport Luft. 

Jakt og fiske som del av næringsgrunnlag kommer inn under fagtemaet naturressurser. Fiskeplasser som 
del av næringsfiske historisk sett vil være del av fagtemaet kulturarv. Vurderinger knyttet til tilkomst / 
tilgjengelighet til fiskeplassene som del av friluftsområder rundt Lågendeltaet inngår som del av denne 
fagrapporten.  

Kulturminner og den kulturhistoriske verdien av kulturminner og ferdselsårer (Pilegrimsleden) 
fremkommer i fagrapport for kulturarv. 

Vedtatte planer er del av dagens situasjon som del av forventet utvikling. Stedvis er også forventet 
arealbruk som gjeldende kommuneplan legger opp til, sett som vesentlig i forhold til dagens situasjon-
beskrivelse for temaet.  

4.5 Kunnskapsgrunnlag 

Utredningen er skrevet på bakgrunn av tilgjengelig informasjon ved søk i offentlige databaser, se kilder i 
kap.9. Det er tatt utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon fra datakilder som kart, ortofoto, 
overordna planer og føringer, fylkeskommunale planer, kommunale planer og temaplaner. 

Det er i stor grad benyttet informasjon fra Miljøstatus.no. Milljøstatus er miljøinformasjon fra offentlige 
myndigheter. Nasjonal kartlegging av friluftslivsområder fremgår av databasen, og kartlegging/ 
verdisetting er i regi av Miljødirektoratet og er utført på statlig nivå. 

Friluftsområdene i Lillehammer og Øyer kommune har blitt kartlagt og verdsatt etter metodikken i 
Miljødirektoratets veileder M98-2013 Kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder. Kartlegging og 
verdisetting av friluftsområder, er et nasjonalt prosjekt med målsetting om at alle kommuner skal ha 
kartlagt og verdisatt sine viktigste områder for friluftsliv innen 2018.  

For Lillehammer kommune er områdene gjengitt i databasen til Miljøstatus, der det henvises til 
"Kartlegging av friluftsområder i Lillehammer 2016 – 2017".  Der det i det videre omtales verdisatte 
områder (Miljøstatus), er det verdisatte områder i henhold til databasene til Miljøstatus, kartleggingen av 

friluftsområder i Lillehammer 2016 – 2017, det henvises til.    
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Øyer kommune sin kartlegging ble lagt til høring i 2018, med høringsfrist satt til 15.06.2018. For Øyer 
kommune er kartleggingen ikke registrert i den nasjonale databasen. Kartleggingen er brukt som 
informasjon i denne temarapporten, men da kartleggingen ikke er vedtatt, er den ikke brukt direkte i 
vurderingene av verdi.   

Registrerte turruter er også hentet fra miljøstatus.no. 

Mottatte innspill til varsel om oppstart for planarbeidet, som ble sendt ut 28.02.17, utgjør en del av 
kunnskapsgrunnlaget.  

Grunnlaget er supplert med opplysninger fra representant fra organisasjonen «Lågen Fiskeelv sone 2 
SA», angående fiskeplasser langs Lågen.  

Det er tatt utgangspunkt i støyberegninger for 0-alternativet og for alle alternativ og fagrapport for støy, 
(RAP_E6SØ_Støy), samt fagrapport for luft, (RAP_E6SØ_Luft) og fagrapport for trafikk og 
trafikksikkerhet, (RAP_E6SØ_ Trafikk og Trafikksikkerhet).  

4.6 Usikkerhet 

Det kan være feil i datagrunnlaget.  

Konsekvenser for anleggsgjennomføring er skrevet ut fra COWI sin anbefaling til gjennomføring av 
anleggsfasen. Totalentreprise legger opp til at denne anbefalingen ikke nødvendigvis blir fulgt, og det er 
følgelig en del usikkerhet knyttet til vurdering av midlertidige konsekvenser i anleggsperioden.   
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5 Dagens situasjon 
Dagens E6 går følger i hovedsak østsiden av Lågen gjennom prosjektområdet. Øst for dagens E6 ligger 
marka med større sammenhengende friluftsområder. Lengre øst stiger terrenget i høyden og 
friluftsområdene er preget av fjellterreng og topper. Området er tilrettelagt og mye brukt til fjellsport, 
skisport, samt jakt og fiske. Enkelte områder er bygget ut med hyttefelt og ytterligere vedtatt utbygget.  

Vest for dagens E6 ligger vassdraget Lågen, med tilhørende elvedelta på begge sider. Elvedeltaet har 
etablert jordbrukslandskap, og utgjør attraktive turområder og en viktig friluftslivsressurs. Lågen er 
tradisjonelt mye brukt til fiske, og det er også i dag mye aktivitet knytta til fiske og friluft rundt Lågen. 
Lågen har få krysningspunkt i strekningen langs planområdet. Fra planområdet og til vestsiden av Lågen 
er det kryssing ved Gausdalsvegen ved Stor-Hove/ Balbergsøya, Brunlaug bru ved Fåberg og 
Hunderfossen demning.  

Plassering av dagens kryssinger langs eksisterende E6, er skjematisk vist i registreringskartene, se Figur 
5-6 og Figur 5-7.  

Dagens E6 ligger som en fysisk og visuell barriere i terrenget. Sammen med jernbanen og fylkesveg, er 
barrierevirkningen til E6 i planområdet kraftig.  Det er i varierende grad tilrettelagt for ferdsel på tvers av 
veganlegget, og i prosjektområdet er det stedvis langt mellom de etablerte kryssinger på tvers av dagens 
E6. Dagens kryssinger av E6 er del av sentrale ferdselsårer, og er knyttet til sentrale turveger mot 
marka.  

Støy og luft 
For støy er 0- alternativet i hovedsak slik at store deler av områdene i planområdet og utenfor ligger i gul 
sone (verdier over anbefalte grenseverdier), og områdene langs med dagens E6 ligger i rød sone. 
Områdene ved Sundgården og Fåberg (i strekket der dagens E6 vil fjernes) har i dag et dårlig lydbilde, 
med verdier over dagens grenseverdier. 

For luftforurensning er 0- alternativet i hovedsak slik at områdene i umiddelbar nærhet til dagens E6 
langs størstedelen av planområdet ligger i gul sone (verdier over anbefalte grenseverdier), som har noe 
større utbredelse omkring kryssene. 

Friluftsområder 

På begge sider av Lågen, ligger sammenhengende friluftsområder i fjellet, med flere topper og 
turpunkter. Friluftsområdene er ulikt tilrettelagt og har et nett av sammenhengende tur-løyper, og har 
generelt lokal og regional bruksverdi. Enkelte av friluftsområdene, som Balbergkampen nær Lillehammer, 
og friluftsområdene nær Granrudmoen, har mange brukere.  



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
20

 

Figur 5-1 Kartet viser kartlagte og verdisatte friluftslivsområder rundt planområdet i Lillehammer kommune. 

Kartet er ikke målsatt. (Kilde: miljostatus.no, 7.05.2019). 

 

Figur 5-2 Utsnitt av kart over høringsutkast for kartlagte og verdisatte friluftslivsområder rundt planområdet i 

Øyer kommune. Mørk grønn markerer områder som er svært viktig, lys grønn er viktig, og gul er 

registrert friluftslivsområde. Kartet er ikke målsatt (Kilde: Øyer kommune). 
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Figur 5-3 Utsnitt over kart med løyper i friluftsområdene i fjellandskapet rundt planområdet. Kartet er ikke 

målsatt (Kilde: miljostatus.no, 7.05.2019). 

Verdisatte områder og turløyper (Miljøstatus) i nærhet til planområdet, fremkommer av 
registreringskartene, Figur 5-4 og Figur 5-5.  
 
Fjellområder mot øst 
Balbergkampen og Kvesåsen ligger rett øst for planområdet, og er turterreng i umiddelbar nærhet til de 
bebygde områdene ved områdene ved Storhove og Fåberg. Områdene kan således betraktes som marka- 
områder (bynære fjellområder), og inngår i et større sammenhengende natur- og fjellandskap mot øst. 
Rett øst for Balbergkampen og Kvesåsen, ligger friluftsområder som Gropsmarka, Sjøæterhøgda og 
Ringsakerfjellet. I Lillehammer kommune er områdene i fjellandskapet verdisatt til å være viktige og 
svært viktige områder for friluftsliv. Områdene har ulik grad av tilrettelegging, og utgjør samlet større, 
sammenhengende områder som dermed blir attraktive på grunn av sine naturkvaliteter og størrelse.  
Områdene i Øyer kommune er, i høringsutgaven til kartlegging av friluftsområder, ved Ensby satt til å ha 
stor verdi, og i naturområdene øst for alpinanlegg og hyttefelt ved Hafjell, satt til å ha svært stor verdi 
for friluftsliv. Områdene i Øyer utgjør sammen med fjellområdene i Lillehammer, i større 
sammenhengende turområder. Variasjonen i tilrettelegging, størrelsen på naturområdene og 
sammenhengen i slike områder, gjør fjellområdene attraktive til friluftsliv. Det er flere stier og løyper i 
området, både turløyer og skiløyper. Det er registrert inngrepsfrie områder noe øst for planområdet. 
Mellom Lågen og Østerdalen, er det større sammenhengende inngrepsfri natur.  

Statlig sikra friluftsområder 
Rett sør for Granrudmoen, ligger det statlig sikra friluftsområdet Aronsvejordet (ID FS00001686). 

Friluftsområdet ligger rett i nærheten av Øyer ungdomsskole og Solvang barneskole, og omfatter et 
område langs Lågen. Det er krysningsmulighet under E6 ved Mosåa/Åberg. Vest for planområdet, ved 
utløpet av Gausa, ligger det statlig sikra friluftsområdet Jorekstad- Gausa (ID FS 00000466). 
Plasseringen er vist på registreringskartene.  
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Vassdraget Lågen  
Lågen og elvedeltaet på begge sider er viktig som friluftsområde, og Lågen fremstår som et 
identitetsskapende naturelement. Samlet utgjør områdene Lågen og sidedeltaene en viktig ressurs for 
friluftsliv langs med hele planområdet, og har svært gode opplevelseskvaliteter. Historisk sett har det 
blitt drevet næringsfiske i Lågen, og vassdraget er i dag populært til sport- og friluftslivsfiske. Lågen 
inngår i Gudbrandsdalslågen, som med sine sideelver er omtalt som en av innlandets beste fiskeelver 
(inatur.no). Vassdraget har flere storørretstammer, der den mest kjente er Hunderørreten. I tillegg til 
ørret er harr, abbor og røye de viktigste artene for sportsfiske. Artene varierer med variasjon i områdene, 
som sakteflytende elvepartier og strykstrekninger. Det selges fiskekort til fiske, og planområdet berører 
to soner av Lågen Fiskelv, sone 1 (fra Hunderfossen og sør til Vingnes) og sone 2 (fra Hunderfossen og 
nordover). For sonene selges fiskekort til sports- og fritidsfiske. Elvestrekningen langs planområdet er 
svært attraktiv for fiske og friluftsliv, og er populært for sportsfiske blant lokale og tilreisende. I dag er 
det mange gode fiskeplasser på strekningen, og områdene rundt Mosåa og jernbanebrua ned for 
Hunderfossen er trukket fram som spesielt gode. Registrerte og markerte fiskeplasser er vist i 
registreringskartene. I tillegg til de registrerte plassene, er arealet langs Lågensidene i hele planområdet 
generelt egnet og brukt til sportsfiske.  I planområdet inngår Lågen i områder avsatt til å ha arealbruk til 
friluftsliv i sjø og vassdrag, og store deler av sidearealene er avsatt til naturvern- og frilufstlivsområder.  

Ferdselslinjer 

Pilegrimsleden 
Gudbrandsdalsleden er den lengste pilegrimsleden i Norge, og var hovedvegen til Nidaros i middelalderen 
(Pilegrimsleden.no). Gudbrandsdalsleden går gjennom og langs dagens E6 i planområdet. Fra Storhove til 
Fåberg, går leden ved Lågendelta ved Sundgården. Denne delen av traseen er verdsatt som et viktig 
friluftsområde (miljøstatus), og området beskrives som et særlig kvalitetsområde. Leden går gjennom 
Fåberg, og følger i dag dagens fylkesveg parallelt med dagens E6 på strekningen Ødegården/ Isaksstua 
til Ensbykrysset. Fra Ensbykrysset ligger leden øst for dagens fylkesveg, og følger Tyttebærskogen forbi 
Einsbybrenna og Nordby, og følger så en sti til Kråkroa, der den går videre på Sørbygdsvegen til 
Granrudmoen. Leden er vist på registreringskartene, se fig. 5-4 og 5-5.  

 

Gang- og sykkelveg  
Sør fra Lillehammer er det gang- og sykkelveg langs Gudbrandsdalsvegen mot Storhove og høgskolen. 
Gang – og sykkelvegen ligger på østsiden av Gudbrandsdalsvegen til den krysser over E6 på bru ved 
Søre Stor-Hove. Gang- og sykkelvegen fortsetter langs Gudbrandsdalsvegen til Forsberg, men har mindre 
partier, ved Bratland uten tilrettelegging for mjuke trafikanter. Fra Ødegården er det ikke tilrettelagt for 
mjuke trafikanter langs Gudbrandsdalsvegen til Ensbykrysset. Hundervegen er heller ikke tilrettelagt for 
mjuke trafikanter (bortsett fra busstopp og veg bort til demningen) før på nordsiden av Måkrudgutua rett 
sør for Granrudmoen. Gang- og sykkelveg er vist på registreringskart, se fig 5-6.  

Bebyggelse/ arealbruk 
Det er generelt spredt bebyggelse langs dagens E6, samt enkelte tettsteder langs dagens E6 i 
planområdet. Ved Storhove er det tradisjonelle jordbrukslandskapet omdisponert til næring, med 
arealkrevende forretninger, og ytterligere utbygging er planlagt. Nord for Sør-Hove ligger Fåberg, et 
tettsted som ligger langs Lågen og har dagens E6 tett på. Lengst nord i planområdet ligger 
Granrudmoen. Rett ved Granrudmoen ligger Hafjell alpinanlegg. Større områder til fritidsbebyggelse er 
bygget ut og ytterligere planlagt utbygget i områdene øst for Granrudmoen, i tilknytning til alpinanlegget. 
Granrudmoen, har i dag problemer med trafikkbelastning på lokalt vegnett, og mangel på tilrettelegging 
for myke trafikanter i sentrale områder. Det er periodevis og sesongbetont stor trafikk.  
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Registreringskart 

 

Figur 5-4 Registreringskart Lillehammer kommune.  
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Figur 5-5 Registreringskart Øyer kommune. 
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Figur 5-6 Kartet gir en forenklet oversikt over vegnett og stier sammen med dagens kryssinger i Lillehammer 

kommune. Blå markerer kryssinger over Lågen, mens gul og oransje markerer dagens tilrettelagte 

kryssinger av E6 (Kilde: Miljostatus.no.). 
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Figur 5-7 Kartet gir en forenklet oversikt over vegnett og stier sammen med dagens kryssinger i Øyer kommune. 

Blå markerer kryssinger over Lågen, mens gul og oransje markerer dagens tilrettelagte kryssinger av 

E6 (Kilde: Miljostatus.no.). 
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6 Konsekvenser av tiltaket 
Området er inndelt i to delstrekninger. En delstrekning i Lillehammer kommune, fra Storhove til 
kommunegrensen mot Øyer kommune. Den andre delstrekningen går fra kommunegrensen til Øyer i sør, 
til avslutning av tiltaket i nord, sør for Granrudmoen.  

På bakgrunn av registreringer, er undersøkelsesområdet delt inn i delområder som er enhetlige med 
tanke på funksjon, karakter eller verdi.  
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Verdikart 

 

Figur 6-1 Verdisatte områder, Lillehammer kommune (Kilde: COWI).  
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Figur 6-2 Verdisatte områder, Øyer kommune (Kilde: COWI). 
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6.1 Delstrekning Lillehammer 

Alle de aktuelle alternativene, A, B, C0 og C1 er like innenfor delstrekning Lillehammer, se Figur 2-2. 
Dagens situasjon, vurdering av verdig og omfang, samt konsekvens vil derfor bli lik for samtlige 
alternativ.    

6.1.1 Delområde 1 Storhove 

 

Figur 6-3 Jordbrukets kulturlandskap er i en endringsprosess og er i hovedsak omdisponert til næring. Jordet 

mot nordøst i bildet, Kalvehagen, ligger som næring i gjeldende kommunedelplan. (Kilde: Nye 

Veier/Nordic skytech as.) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet har tydelige spor av jordbrukets kulturlandskap, og er lokalisert i en overgang i landskapet 
mellom Lågen og mot marka-området i det høyereliggende terrenget ved Balbergkampen i øst. I dag er 
landskapet i delområdet i en stor endringsprosess, og er delvis utbygget til infrastruktur og næring. 
Området er ytterligere omdisponert til byggeområder i gjeldene planer, og jordet Kalvehagen, ligger 
omdisponert til industriformål i gjeldene kommuneplan. Øst i delområdet ligger Høgskolen i Innlandet, 
Lillehammer, med tilhørende område med barnehage, studentboliger og park. Det går et grønndrag 
mellom næringsarealet og det offentlige området.  Deler av arealet ved Høgskolen benyttes til parkering 
ved dagens E6. Området er sterkt preget av dagens E6 med tilhørende infrastruktur.  

Sentrale ferdselslinjer går gjennom delområdet. Det er gang- og sykkelveg langs fv. 321 
Gudbrandsdalsvegen, på østsiden av høgskolen, til Nord-Hove. Det er også etablert gang- og sykkelveg 
langs fylkesvegen fra Svehaugen og til rundkjøringen og videre langs Gausdalsvegen, som har 
tilrettelegging for mjuke trafikanter videre over Sundgården bru.   

I dag utgjør Vormstuguvegen ferdselslinje for mjuke trafikanter fra høgskolen. Vegen går i kulvert under 
dagens E6. Vegen er en forbindelseslinje til grøntområdene ved Lågen, ved Balbergsevju. Pilegrimsleden 
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går gjennom delområdet, og kommer inn i delområdet fra sør, via Gamlevegen og gjennom 
Høgskoleområdet og følger Vormstuguvegen.  

Trafikk på dagens E6 gir en del støy i delområdet. Området rundt høgskolen ligger over grenseverdiene 
(gul støysone) og områdene tett på dagens E6 og fv. 255 ligger i rød støysone. Undergangen for 
Vormstuguvegen, og gs- veg langs fv. 255, ligger i rød støysone.  

Vurdering av verdi 

Sentrale ferdselslinjer går gjennom området. Som del av en lengre turrute, er Pilegrimsleden av 
betydning og brukes av flere. Samtidig har delområdet nedsatte kvaliteter, og er vedtatt ytterligere 
nedbygget. Næring, veg og infrastruktur dominerer i området, slik at delområdet generelt ikke er 
attraktivt for opphold. 

Verdi for delområdet er derfor vurdert til å være: Noe  

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

              ▲ 

Vurdering av påvirkning 

 

Figur 6-4 Stor-Hove, forbindelseslinjen i kulvert ved Vormstuguvegen vil utgå. Sett fra nordøst. (Kilde: COWI.) 

Ny E6 vil gå omtrent i trasé til dagens E6 gjennom delområdet, men veglinjen vil bli trukket noe 
nærmere høgskoleområdet i øst. Ny E6 vil gi arealbeslag sør for dagens E6 ved Kalvehagen, et område 
foreslått til industriformål, slik at arealbeslaget ikke gir betydelig endring fra vedtatt arealbruk i gjeldende 
KPA. Delområdet vil få betydelig lokal forurensning, og store deler av delområdet vil få luftforurensning 
over grenseverdiene.  

Tilgjengelighet på tvers av området vil bli redusert, da undergang ved Vormstuguvegen ikke er planlagt 
opprettholdt. Tilgjengelighet for mjuke trafikanter mot vest er løst via dagens gang- og sykkelveg langs 
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fv. 312 Gudbrandsdalsvegen og videre langs fv. 255 Gausdalsvegen. Pilegrimsleden vil bli lagt om, slik at 
leden føres nord for dagens trasé og over tunnelportalen.  

Ny E6 vil bli en barriere gjennom delområdet og bryter den eksisterende ferdselsforbindelsen 
Vormstuguvegen. Forbindelseslinjene er noe lagt om, slik at de blir noe lengre.   

Påvirkning for delområdet er derfor vurdert til å være: noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                           ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.2 Delområde 2 Lågendelta ved Storhove 
 

 

Figur 6-5 Lågendelta sett fra sør, med Sundgården bru midt i bildet. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfatter deler av Lågendelta, med vassdraget og tilhørende strandsone, vest for Storhove, 
som er verdisatt til å være svært viktig (Miljøstatus) for friluftsliv. Sør for Sundgården bru, ligger 
delområdet innenfor et større sammenhengende friluftsområde, Mjøsa inkl. Lågendelta (ID FK 
00016677), verdisatt som svært viktig. Nord for Sundgården bru, langs vestsiden av Lågen, og til utløpet 
av Gausa, inngår delområdet i friluftsområde verdisatt som viktig. Her ligger også en viktig fiskeplass, 
Bronsøya (ID FK00016636). Ved utløpet av Gausa, øst for fv. 319, ligger det statlig sikra 
friluftslivsområdet Jorekstad- Gausa. Lågendelta inngår i den helhetlige reguleringsplanen for Lågendelta 
(Plan- 099 Lågendelta, 1987), der store deler av Lågenvassdraget og elvedeltaene er satt av som 
naturverns- og friluftsområder. Ferdselslinjer langs Lågen er regulert inn i sammenhengende gangveger/ 
grønnkorridorer langs Lågen.  

Fv. 255 Gausdalsvegen har parallell gang- og sykkelveg og er en viktig forbindelseslinje gjennom 
delområde, og går videre på bru over Lågen. Delområdet har en del støy fra vegtrafikk. På vestsiden av 
Lågen, skyldes dette hovedsakelig lokal vegtrafikk.   
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Vurdering av verdi 

Lågendelta er mye brukt til friluftsliv, og har gode til særlig gode opplevelseskvaliteter. Delområdet 
omfatter områder som er statlig sikra, og innehar god sammenheng mellom områder som er vurdert til å 
være viktig og svært viktig for friluftsliv.   

Verdi for delområdet er vurdert til å være: stor.  

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                                ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Lågendeltaet grenser til planområdet og vil ikke få direkte arealbeslag fra tiltaket. Ved bygging av ny E6 
er det forventet en svak nedgang i trafikken over Sundgården bru og langs fv. 255 Gausdalsvegen, men 
nedgangen vil ikke ha betydning for friluftsområdene langs vestsiden av Lågen, eller minske 
barriereeffekt på eksisterende veg. Delområdet vil få noe økt luftforurensning, men ikke over 
grenseverdiene (gul sone).  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.1.3 Delområde 3 Sundgården 
 

 

Figur 6-6 Delområdet strekker seg fra Sundgården nede ved Lågen, og opp langs jordbrukets kulturlandskap 

mot Balbergkampen. (Nord for Sundgården bru) (Kilde Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet er preget av jordbrukets kulturlandskap, som strekker seg fra Lågen og opp langs 
elvedeltaet, og videre opp langs slake åssider mot Balbergkampen. Delområdet er i hovedsak disponert 
til jordbruk og skogbruk i gjeldende planer (Plan 048 Landbruksområde i Nordre Ål), og en god del dyrka 
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mark. Eksisterende infrastruktur utgjør flere fysisk barrierer gjennom området, med både jernbane langs 
elvebredden, og E6 og Gudbrandsdalsvegen som ligger parallelt i retning nord- syd gjennom delområdet. 
Landskapet i delområdet fremstår dermed oppdelt, med redusert fremkommelighet i retning øst-vest.  

Elvedeltaet ved Sundgården 
Arealene nederst mot Lågen er satt av til friluftsformål, og inngår i naturreservat langs elvedeltaet (Plan 
099, Lågendeltaet). På vestsiden av dagens E6, går Pilegrimsleden. Leden kommer inn i delområdet via 
Vormstuguvegen, og følger i hovedsak jernbanetraseen gjennom delområdet, og Smedstuguvegen til 
Fåberg, se fig 5-4, registreringskart. Området der Pilegrimsleden kommer inn i delområdet via kulverten 
ved Vormstuguvegen, ligger i rød støysone. Den sydligste delen av området ved Sundgården, ligger i gul 
støysone, med støy fra dagens E6. Pilegrimsleden er verdisatt som viktig friluftsområde (Del av 
Pilegrimsleden Fåberg Øst, FK00016703, Miljøstatus), i delområdet, og beskrives som et særlig 

kvalitetsområde, da den inngår i et kulturlandskap med viktig historisk verdi ved Sundgården.  

 

Figur 6-7 I dag ligger går Pilegrimsleden i kulvert under dagens E6, langs Vormstuguvegen. (Kilde: Nye 

Veier/Nordic skytech as) 

 
Kulturlandskapet ved Nord-Hove / Nordre Ål 
Dagens E6 og Gudbrandsdalsvegen går parallelt gjennom området og utgjør en kraftig fysisk barriere for 
ferdsel på tvers. Kulturlandskapet er fysisk oppsplittet, og arealene mellom og rundt vegene er udefinerte 
og ikke i bruk, og utgjør en del av den fysiske barrieren som E6 er i området. For å krysse E6, må en i 
dag benytte kryssing ved Søre Nord-Hove, der Gudbrandsdalsvegen er lagt på bru over E6, eller i kulvert 
under E6 ved Smerud og Kjølgårdhaugen. Kryssingene ivaretar i dag tilgjengelighet til sentrale turveger 
mot friluftsområdene mot øst, der den nærmeste toppen er Balbergkampen. Kulturlandskapet på østsiden 
av vegen, har mye støy fra dagens trafikk, med større områder som ligger i gul sone.   
Fra Storhove til Nord-Hove er det langs fv. 312 tilrettelagt for myke trafikanter med gang og sykkelveg.   

Vurdering av verdi 

Delområdet har god tilgjengelighet til Lågenvassdraget, og gode kvaliteter til friluftsliv. Området inngår i 
naturlig fysisk sammenheng til markaområdet Balbergkampen. Dagens E6 har sterk barrierevirkning slik 
at friluftsområdene ved Lågen og mot øst har begrenset tilgjengelighet fra delområdet.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: middels. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                           ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

 

Figur 6-8 Ny E6 går i tunnel gjennom delområdet, og terrenget tilbakeføres i traseen til eksisterende E6. 

Balbergkampen er over tunnelåpningen, til høyre i bildet (Kilde: COWI).  

 

Figur 6-9 Pilegrimsleden legges over tunnelportalen og i dagens trase ved Sundgården (Kilde: COWI). 

Ny E6 gir arealbeslag av en mindre del helt syd i delområdet, der den sydlige tunnelportalen anlegges. 
Ny E6 vil gå i tunnel gjennom delområdet, og dagens E6 vil fjernes og tilbakeføres med arealformål LNF.  
Tiltaket fjerner barrieren som dagens E6 utgjør, slik at friluftsområdene ved Lågen og øst ved 
Balbergkampen, blir mer tilgjengelig og inngår i en naturlig sammenheng med jordbrukets 
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kulturlandskap. Elvedeltaet ved Sundgården og kulturlandskapet ellers i delområdet, vil bli et mer 
enhetlig landskap som inngangsport til markaområdene på Balbergkampen, men også i seg selv bli et 
område som er attraktivt for friluftsliv.  

Pilegrimsleden er planlagt å legge om, over tunnelportalen. Dette vil gi leden mer stigning enn den har i 
dag, men omleggingen vil kunne gi bedret turopplevelse i strekket der den legges om da en unngår 
områdene som går nært på trafikken på Storhove som følgelig har mye støy. Leden vil følge dagens trase 
ved Sundgården og videre til Fåberg. Lydbildet vil generelt bli forbedret i delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: Forbedret.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

   ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(++), betydelig miljøgevinst/ forbedring for delområdet. 

6.1.4 Delområde 4 Fåberg 
 

 

Figur 6-10 Fåberg, sett fra nord, med Lågen til høyre i bildet (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as). 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet strekker seg fra bebyggelsen på Lågendeltaet, opp gjennom skogkledde slake dalsider mot 
øst, der terrenget stiger mot Kvesåsen. Områdene øst for dagens E6, er spredtbygde og preget av 
skogbruk. Det går flere stier og tråkk opp mot terrenget i marka mot øst, der Kvesåsen ligger i 
umiddelbar nærhet øst for Fåberg.  Området fremstår i dag svært oppdelt av flere linjer med 
infrastruktur i retning nord- sør gjennom området. Samlet utgjør fylkesvegen og E6 en langsgående bred 
barriere gjennom området, der tilgjengelighet på tvers er begrenset til kryssing av dagens E6 på vegen 
Besserudgrenda, i kulvert under dagens E6. Dagens E6 er i dag en kraftig fysisk barriere mellom 
bebyggelsen vest for vegen, og markaområdene øst for dagens E6. Fra Fåberg er går det vegforbindelse 
på Brunlaug bru til vestsiden av Lågen.  
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Vest for dagens E6 ligger tettstedet Fåberg ut mot Lågen. Jernbanen går gjennom tettstedet.  Mellom 
boligbebyggelsen, ligger det enkelte mindre felles lekeplasser. Mellom Carl Haugens veg og Smiuvegen, 
ligger det er nærmiljøanlegg som er verdisatt som viktig friluftslivsområde (FK00016685, Miljøstatus), 
med blant annet balløkke og akebakke, se registreringskart fig. 5-4.  Langs Lågen er det en 
sammenhengende grønnkorridor avsatt til friområde i gjeldende plan. Dette området er verdisatt til å 
være svært viktig (FK00016672, Miljøstatus), og benyttes til rekreasjon, lek og fisking. Friområdet 
grenser til naturvernområde langs Lågen og deltaene på begge sider, og utgjør ferdselsårer langs Lågen 
gjennom hele planområdet. 

Pilegrimsleden går gjennom området, og følger Smedstuguvegen, Carl Haugens veg, videre Thomas 
Jørstads veg, og ned til området Bergsvea/Ødegården.  

Vurdering av verdi 

Delområdet har enkelte gode kvaliteter for friluftsliv som har lokal betydning. Fylkesvegen og E6 utgjør 
samlet en bred fysisk barriere gjennom området, slik at tilgjengeligheten er nedsatt.  Verdi for 
delområdet er derfor vurdert til å være: noe. 

 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

 

Figur 6-11  Ny E6 legges i tunnel, og dagens E6 fjernes. (Kilde: COWI)  
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Figur 6-12 Fåberg sett fra Kvesåsen. Området vil få økt tilgjengelighet med E6 i tunnel. (Kilde: COWI) 

Ny E6 er planlagt i tunnel, og dagens E6 vil fjernes gjennom delområdet. Tiltaket vil kunne gi en stor 
reduksjon av miljøproblemene tettstedet i dag har knyttet til biltrafikk. Barrierevirkningen til dagens E6, 
vil fjernes, og barrierevirkningen til fylkesvegen, vil bli redusert. Lydbildet vil generelt bli forbedret i 
delområdet. 

Omlegging av E6 i tunnel, fører til at de skogkledde dalsidene mer tilgjengelig, og muliggjør ferdsel på 
tvers. Delområdet får bedre kvaliteter og vil i større grad være egnet for friluftsliv og opphold. 
Jordbrukets kulturlandskap har i større grad mulighet til å bli del av friluftsområde og bli en inngangssone 
til markaområdet ved både Balbergkampen og Kvesåsen, samt til deltaene langs Lågen. Kvesåsen vil bli 
mer tilgjengelig fra delområdet.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: forbedret.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

            ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forbedret.  

Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (+++), stor miljøgevinst / miljøforbedring for delområdet. 
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6.1.5 Delområde 5 Ødegården 
 

 

Figur 6-13 Området ved Ødegården sett fra nord. (Kilde: Nye Veier/ Skytech as.) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfatter kulturlandskapet langs Lågen og selve elveløpet, som har noe spredt bebyggelse. 
Området har flere kvaliteter i tilknytning til vassdraget, og er tilgjengelig i forlengelsen av grøntdraget 
langs Lågen fra Fåberg. Deler av arealet er regulert i Plan 099 Lågendelta, der arealene nærmest Lågen 
er avsatt til friluftsformål. Området er populært som lokal fiskeplass.   

Jernbanen ligger som en barriere i landskapet på området vest for dagens E6. Noe lengre øst ligger 
fylkesvegen og E6, slik at delområdet har flere barrierer i landskapet. Uten tilrettelagte kryssinger av E6 
på strekningen, er terrenget i øst avskåret fra Lågen og elvebredden.  

Vurdering av verdi 

Dagens infrastruktur utgjør flere barrierer for fremkommelighet, slik at delområdet er mindre egnet for 
ferdsel og opphold. Området har imidlertid kvaliteter knyttet til vassdraget og fiske, og er av lokal 
betydning. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

               ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

 

Figur 6-14 Ved Ødegård etableres nordre tunnelportal, og ny E6 er planlagt i dagen. Sett fra nordvest. (Kilde: 

COWI)  

 

Figur 6-15 Ødegården sett fra Lågen. Ny E6 vil danne barriere mellom bebyggelsen og Lågen. (Kilde: COWI) 

Ny E6 er planlagt i dagen på strekningen, og nordre tunnelportal er planlagt på Ødegården. Ny E6 er 
planlagt vest for bebyggelsen, og vil bli en fysisk barriere mellom bebyggelsen og Lågen. Dagens barriere 
som E6 utgjør mellom boligbebyggelsen og marka, vil tilsvarende fjernes. E6 er planlagt nærmere Lågen 
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enn den ligger i dag, men ferdsel og fiske langs Lågen vil bli opprettholdt. Pilegrimsleden vil legges over 
tunnelportalen og følge fylkesvegen, tilsvarende dagens løsning for leden gjennom området.  

Delområdet vil få betydelig luftforurensning, og rundt tunnelportalen er det beregnet at luftkvaliteten vil 
være dårligere enn gjeldende grenseverdier. Det vil også være et dårlig lydbilde med sterk støy lokalt 
ved tunnelmunningen. Området vil bli mindre attraktivt for opphold.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (-), noe 
miljøskade for delområdet. 

6.1.6 Delområde 6 Balbergkampen 
 

 

Figur 6-16 Sett fra Storhove. Turområdet er lett tilgjengelig fra høgskolen. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Området brukes av mange, og er verdisatt til å være et svært viktig friluftslivsområde (FK00016671, 
Miljøstatus) med mange opplevelseskvaliteter. Balbergkampen er også en inngang til store 
friluftsområder med gode naturkvaliteter nordøst og østover, i retning mot Sjusjøen, Nordseter og 
Nevelfjell. Balbergkampen brukes som nærturterreng og er lett tilgjengelig fra Lillehammer og Storhove. 
Parkeringsplassen ved høgskolen, brukes som utfartsparkering. 

Vurdering av verdi 

Området brukes av mange, og er svært attraktivt med gode kvaliteter.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: stor.  
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   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                                               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Beskrivelse av påvirkning fremkommer under punkt 6.1.2 for delområde 3.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forbedret.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

    

        ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått stor verdi og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (+), noe 
miljøgevinst for delområdet. 

6.1.7 Delområde 7 Kvesåsen 
 

 

Figur 6-17 Kvesåsen til venstre i bildet, med dagens fylkesveg, E6 og jernbanen som ligger på langs i terrenget 

ned mot Lågen. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfatter Kvesåsen, og er et registrert friluftslivsområde. Området beskrives som 
"Balbergkampens bakside" og som dårlig egnet til friluftsliv (FK00016640, Miljøstatus). Det står ikke 
grunngitt hvorfor området er dårlig egnet, og det legges til grunn at toppen ligger nord for 
Balbergkampen, og dermed har potensialet for å være godt egnet til friluftsliv. Området inngår i arealer 
som sammen med Balbergkampen og det tilstøtende friluftsområdet Gropsmarka, utgjør 
sammenhengende og attraktive friluftsområder. Dagens E6 ligger, sammen med fylkesveg 312 og 
jernbanen som en stor fysisk barriere i landskapet, slik at terrenget i fjellet er avskåret fra områdene ved 
Lågen og elvedelta.  
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Vurdering av verdi 

Området er registrert til å brukes av få, og har lokal betydning. Området har sterk barrierevirkning fra 
dagens E6 og er vanskelig tilgjengelig.  

Verdi for delområdet er derfor vurdert til å være: noe.  

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

               ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Beskrivelse av påvirkning inngår i punkt 6.1.4, Delområde 4 Fåberg.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forbedret.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

             

        ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forbedret. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (+++), 
stor miljøgevinst for delområdet. 

6.1.8  Delområde 8 Fåberg vest 
 

 

Figur 6-18 Delområdet sett fra nordøst. Fåberg i forgrunnen i bildet. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfatter deler av Lågen naturreservat og jordbrukets kulturlandskap i dalsidene opp mot 
vest, med flere kvaliteter til friluftsliv. Området rundt kulturstien Fåberg Kirke (FK00016682, Miljøstatus) 
er verdisatt til svært viktig friluftsområde. Kulturstien går gjennom vakkert kulturlandskap, med en rekke 
kulturminner og gode opplevelseskvaliteter. Det ligger ytterligere to verdisatte friluftslivsområder i 
delområde. Klatrefjell Fåberg er beskrevet som et særlig kvalitetsområde, og er verdisatt til å være svært 
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viktig (FK00016680, Miljøstatus). Langs med Lågen er det også et registrert friluftsområde, Rundtomevja 
(FK00016625, Miljøstatus), som er mye brukt til fiske.  

Vurdering av verdi 

Området har lokal betydning og gode kvaliteter, slik at det er attraktivt for flere.   

Verdi for delområdet er derfor vurdert til å være: middels. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

                                               

                                                            ▲ 

Vurdering av påvirkning 

 

Figur 6-19 Området ligger på motsatt side av Lågen enn planlagt ny E6. Sett fra øst. (Kilde: COWI)  

Ny E6 er planlagt i tunnel, og dagens E6 vil fjernes på østsiden av Lågen. Trafikkstøy generert av 
trafikken på E6, vil opphøre. Det vil imidlertid ikke føre til vesentlige endringer for lydbildet i delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                            ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig endring for delområdet. 
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6.1.9 Delområde 9 Raunsvea 
 

 

Figur 6-20 Raunsvea/ Drotten sett fra øst. Mot høyre synes jernbanen, fylkesvegen og E6 ved Ødegården, nord 

(Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as). 

 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet ligger langs vestsiden av Lågen. På Drotten/ Raunsvea, er det et friluftslivsområde som er 
verdisatt til å være svært viktig; Helleristningene ved Drotten (FK00016596, Miljøstatus). Området har 
gode opplevelseskvaliteter med kulturminner i form av helleristninger, og er blitt en populær 
turistattraksjon. I tillegg brukes området til fiske.  

Vurdering av verdi 

Delområdet har lokal betydning, gode opplevelseskvaliteter og er attraktivt for flere.  

Verdi for delområdet er derfor vurdert til å være: middels. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

                                               

                                                                          ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

 

 

Figur 6-21 Raunsvea sett fra øst. Området ligger på vestsiden Lågen, der ny E6 er planlagt lagt i dagen etter 

tunnel gjennom Fåberg. (Kilde: COWI) 

  

Ny E6 er planlagt i tunnel, og nordre tunnelutløp vil bli liggende ved Ødegården, som er på østsiden av 
Lågen, rett ovenfor delområdet. Ny E6 er planlagt nærmere Lågen enn dagens E6, og opplevelsen av 
landskapet på Rausvea vil kunne endres, da måten området oppfattes på trolig vil endres.  

Ved tunnelmunningen ved Ødegården er det beregnet at det vil bli betydelig lokal forurensning, slik at 
Lågen og delområdet vil få noe dårligere luftkvalitet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                                             

                                          ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed:  
(-), noe miljøskade for delområdet. 
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6.2 Delstrekning Øyer 

For delstrekning Øyer er de fire alternativene A, B, C0 og C1 utredet hver for seg. Alternativene er vist på  
Figur 2-2.   

6.2.1 Delområde 10 Ensby 

 

Figur 6-22 Ensbykrysset sett fra sørvest. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet er preget av jordbrukets kulturlandskap, med noe skogkledde dalsider mot øst, og spredt 
bebyggelse. Delområdet er dominert av dagen E6 som går langs med Lågen, med et omfattende 
kryssområde. Jernbanen går langs Lågen vest for dagens E6, og fylkesvegen går på østsiden, slik at 
dagens infrastruktur har betydelig barrierevirkning i delområdet.  

Med dagens kryssløsning på Ensby, er det kryssing under E6, via rundkjøringene på lokalveg. Nord for 
krysset på Ensby, er det også tilrettelagt kryssing av E6: En mindre veg fra fv. 321 Hundervegen, vest 
for Anderstuguvegen, går under E6 i kulvert. Vegen forbinder boligene ved Andersstuguvegen og øst for 
E6 generelt, til elvebredden og Lågen. Området har et mindre godt lydbilde i dag, da store deler av 
delområdet har støy over grenseverdiene.  

Området langs Lågen er brukt til fiske. Lokalvegen som krysser E6, knyttes til Hundervegen og videre til 
turveger mot øst, blant annet mot Svenskerud og videre mot Hågohjørnet mot Kvesa. Fra Ensbybakken 
går det turveg mot Ensbybrenna.   
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Vurdering av verdi 

Området er i stor grad preget av dagens kryssløsning, og er mindre attraktivt for opphold. Området er 
imidlertid attraktivt for noen grupper, i forbindelse med bruk av plassen til fiske.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: noe.  

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                 ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-23 Ensbykrysset er planlagt tilsvarende dagens løsning i alternativ A. (Kilde: COWI)  
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Figur 6-24 Dagens gjennomgang under E6 i Ensbykrysset opprettholdes i alternativet. (Kilde: COWI) 

Dagens plassering og utforming av krysset ved Ensby opprettholdes, men økt vegstandard fører til at 
krysset vil gi noe mer arealbeslag enn i dag. Det vil bli etablert deponi i delområdet, som vil settes i 
stand slik at utformingen av området vil samsvare med arealformålet LNF, og terrenget vil tilpasses 
omgivelsene. Det vil opparbeides langsgående støyskjermer langs deler av E6 og kryssområdet, slik at 
lydbilde ikke vil få endringer av betydning.  

Kryssing under E6 via lokalveg i Ensbykrysset opprettholdes, mens kryssing i kulvert nord for 
Ensbykryssetfjernes. Tilgjengelighet til friluftsområder i øst, vil i stor grad opprettholdes, og 
Pilegrimsleden vil bli liggende slik den gjør i dag.  

I alternativet opprettholdes dermed de viktigste av dagens forbindelsesårer og tilgjengelighet til Lågen, 
herunder muligheten til å drive fiske vil være tilsvarende dagens.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                            ▲ 
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Alternativ B 

 

Figur 6-25 E6 planlegges ført på bru over lokalveg i alternativet. (Kilde: COWI) 

 

 

Figur 6-26 Lokalvegen under E6 opprettholder tilgjengelighet til området vest for E6. (Kilde: COWI)  

I alternativet er ny E6 planlagt på bru over lokalveg ved Ensby, slik at dagens kryss vil utgå. Alternativet 
gir dermed noe mindre arealbeslag av arealet rundt krysset. Ferdsel til området vil være tilrettelagt via 
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lokalvegen under E6 på Ensby. Gjennomgang under E6 i kulvert (nord for Ensbykrysset) fjernes. 
Kryssingsmulighet blir i stor grad tilsvarende dagens løsning, se Figur 6-25.  

Dagens gjennomgang ved krysset på Ensby er planlagt opprettholdt, slik at tilgjengelighet til området 
ved Lågen, og dermed mulighet for fiske, vil være mulig. Det vil opparbeides langsgående støyskjermer 
langs deler av E6 og kryssområdet, slik at lydbilde ikke vil få endringer av betydning.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                              ▲ 

Alternativ C0 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                          ▲ 

Alternativ C1 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ B.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Ubetydelig endring. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                             ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig endring for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig endring for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig endring for delområdet. 
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Alternativ C1 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig endring for delområdet. 

6.2.2 Delområde 11 Midtskog 
 

 

Figur 6-27 Midtskog sett mot sør. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

I delområdet er mye av kulturlandskapet ivaretatt og åpnet mot Lågen, men området er preget av 
område som er bygget ut til arealkrevende virksomhet øst for dagens E6. Dagens E6 har sterk 
barrierevirkning. Området fremstår som fragmentert. Området har et redusert lydbilde, da store deler av 
delområdet har støy over grenseverdiene fra dagens E6 og fylkesveg.  

Det er kryssing over E6 på bru til Hundervegen og Sørbygdvegen. Fra Hundervegen og Sørbygdvegen, 
går det veger og stier opp mot friluftsområder i øst, både via Tyttebærskogen og via sti mot Sagåa. 
Langs Lågen er området mye brukt til fiske.  

Vurdering av verdi 

Området fremstår preget av dagens E6 og utbygget område, og har dermed noe redusert attraktivitet. 
Området er av lokal betydning da det brukes til fiske og er attraktivt for opphold kun for noen grupper.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                     ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-28 Alternativet legger opp til at dagens kryssing over E6 på bru, opprettholdes. Sett fra sør. (Kilde: 

COWI) 

Planlagt ny E6 vil være tilsvarende dagens løsning, men med standard tilpasset høyere fartsnivå. Det vil 
opparbeides langsgående støyskjermer langs deler av E6 og kryssområdet, slik at lydbilde ikke vil få 
endringer av betydning.  

Dagens kryssing med lokalveg på bru, fra fv. 312 Hundervegen over E6 og til Midskog, opprettholdes. 
Tilkomst til området blir tilsvarende i dag, slik at tilgjengelighet til Lågen, og mulighet for å drive fiske, 
ikke vil endres.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                    ▲ 

Alternativ B 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ A. 

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                    ▲ 
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Alternativ C0 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ A, med unntak av at planlagt ny E6 vil være tilsvarende 
dagens løsning, og tilpasses fartsnivå på 90 km/t.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                    ▲ 

Alternativ C1 

 

Figur 6-29 Alt C1 legger opp til nytt halvkryss med rundkjøring til dagens fylkesveg. (Kilde: COWI)  

I alternativet planlegges det et nytt halvkryss ved Midtskog, med ramper kun i sørgående retning, noe 
sør for dagens kryssing på bru. Kryssing med lokal veg over bru fra fylkesvegen, opprettholdes i tillegg 
som i dag. Tiltaket vil føre til at områdene rundt rampene og rundkjøring mot sør, vil bli liggende i rød 
støysone. Da delområdet i dag generelt har støy over grenseverdiene, er ikke endringen i lydbildet av 
stor betydning for hele delområdet.  

Krysset vil ikke tilføre nye ferdselslinjer til mjuke trafikanter, men vil gi noe mer arealbeslag og 
oppsplitting av terrenget i området øst for dagens E6.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe forringet. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                          ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig, og konsekvensen vil være (0), ubetydelig 
endring for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig og konsekvensen vil være (0), ubetydelig 
endring for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig og konsekvensen vil være (0), ubetydelig 
endring for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet og konsekvensen vil være (-), noe 
miljøskade for delområdet. 

6.2.3 Delområde 12 Fossegården 
 

 

Figur 6-30 Delområdet og Hunderfossen demning sett fra nord mot sør. (Kilde: Nye Veier/ Skytech as.) 
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Dagens situasjon for delområdet 

Øst for dagens E6, er delområdet ved Fossegården preget av jordbrukets kulturlandskap. Dagens E6 
ligger godt trukket ut mot Lågen gjennom delområdet, og utgjør en fysisk barriere mot vannet. Deler av 
området har en god del støy fra dagens E6, med et redusert lydbilde langs med vegen og i Lågen.  

Det er tilrettelagt gangforbindelse fra busstopp langs fylkesvegen for myke trafikanter under dagens E6, 
og videre til Hunderfossen demning, som krysser over Lågen. Hunderfossen demning er en populær 
ferdselslinje.  

Langs Lågen innen delområdet, ligger det svært populære fiskeplasser, som av representant fra 
organisasjonen «Lågen Fiskeelv sone 2 SA», er beskrevet som den beste fiskeplassen langs Lågen.  

Vurdering av verdi 

Delområdet har gode kvaliteter, herunder gode fiskeplasser, og har lokal betydning.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                             ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-31 Alternativet legger opp til ny E6 forbi Hunderfossen demning. (Kilde: COWI)  
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Figur 6-32 Alternativet legger opp til kryssing på gangbru for myke trafikanter til Hunderfossen demning. Sett fra 

nordvest.(Kilde: COWI)  

Ny E6 er planlagt til å i hovedsak følge dagens trasé gjennom delområdet. Vegen vil gi noe mer 
arealbeslag, og er dimensjonert for fartsgrense 110 km/t.  

Ferdselslinjen fra dagens fylkesveg vil legges om, og kryssing for myke trafikanter er løst ved gangbru 
over E6, med tilrettelagt gangforbindelse fra fylkesvegen. Tilgjengelighet til og på tvers av demningen 
opprettholdes, men ferdselslinjen vil bli lagt om. Gangbrua ligger i rød støysone, slik at selve kryssingen 
av E6 vil ha et dårligere lydbilde. Ferdsel og tilkomst til Lågen vil opprettholdes, slik at mulighetene til å 
drive fiske ikke vil endres av tiltaket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                         ▲ 

Alternativ B 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ A.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: noe forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                         ▲ 

Alternativ C0 
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Figur 6-33 Alternativet legger opp til ny E6 fram til sør for Hunderfossen demning. (Kilde: COWI.  

I alternativet er ny E6 planlagt til å i hovedsak følge dagens trasé, og avsluttes sør for Hunderfossen 
demning, der ny E6 tilsluttes dagens veg.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 

Påvirkning vil være som beskrevet i alternativ C0.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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Alternativ B 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.4 Delområde 13 Granrudmoen sør 
 

 

Figur 6-34 Delområdet sett fra sørvest. Mosåa og kulvert til høyre for denne i forgrunnen av bildet. (Kilde: Nye 

Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfattes av kommunedelplan for Øyer Sør, som langs dagens E6 har satt av areal til næring 
og parkering, med innslag av bolig. Næringen er sett i sammenheng med turisme, og er relatert til 
skianlegget på Hafjell. Planen setter av areal øst for delområdet, i fjellområdene, til fremtidig 
fritidsbebyggelse. Parkeringsarealet ved Navet har funksjon som avlastningsareal til parkering til 
alpinanlegget, og brukes til utfartsparkering for turgåere. Området har støy over grenseverdiene fra 
dagens E6 og fylkesvegen.  
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Grønnstrukturen langs Mosåa sikrer gangforbindelse til kryssing under E6 i kulvert fra områdene øst for 
dagens E6. Planen sikrer også sammenhengende turveg langs Lågen, ved Navet og til friområdet ved 
Aronsvejordet, mellom Lågen og dagens E6, som er forbundet med kulverten ved Mosåa. Kulverten sikrer 
ferdsel for myke trafikanter mellom skolene og friområdet ved Aronsvejordet, samt områdene langs 
Lågen sør for Mosåa. Kryssingen i kulvert utgjør således en viktig ferdselslinje mellom bolig- og 
skoleområdet og det statlig sikra friluftsområdet ved Lågen. Elvebredden langs Lågen benyttes til fiske, 
og det er en særlig god fiskeplass som er mye brukt ved utløpet av Mosåa.  

Vurdering av verdi 

Delområdet er preget av dagens E6 og er disponert til næring på østsiden av vegen i gjeldende planer. 
E6 er en stor barriere i dag. Lågens elvebredd ved Navet inngår i et sammenhengende friområde langs 
Lågen med fysisk nærhet til skolene på Granrudmoen. Området langs Lågen er tilgjengelig via 
trafikksikker kryssing, og området har stedvis gode kvaliteter med særlig lokal betydning. 

Verdi for delområdet er vurdert til å være: noe.    

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

                     

                          ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-35  Ny planlagt E6 vil beslaglegge sidene langs Lågen og ligge delvis på utfylling i Lågen. (Kilde: COWI)  
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I alternativet er ny E6 planlagt på fylling ut mot Lågen og på Lågens sideareal. Vegen vil avsluttes sør for 
dagens kulvert, slik at dagens kryssing under E6 ikke vil påvirkes av tiltaket. Fyllingen gir noe 
arealbeslag i Lågen og langs elvebredden.  Den langsgående turvegen langs Lågen, som ligger vest for 
dagens E6, vil bli berørt, og blir liggende så nærme ny E6 at den vil bli mindre attraktiv enn den er i dag.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: forringet.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                                                                         

                                                               ▲ 

Alternativ B 

 

Figur 6-36 Alternativet gir veg trasé og kryssløsning på fylling i Lågen ved Navet. (Kilde: COWI) 

I alternativet er ny E6 planlagt på fylling ut i Lågen og på Lågens sideareal, og elvebredden får 
omfattende arealbeslag. Området som i gjeldende planer er avsatt til utfartsparkering og 
avlastningsparkering til Hafjell alpinanlegg, vil bli beslaglagt og ikke kunne benyttes. Kulvert ved Mosåa 
vil bli opprettholdt, men bli forlenget da vegens bredde øker. Turvegen langs elvebredden til Lågen vil 
utgå, da det ikke tilrettelegges for ferdsel langs Lågen. Området vil få svært redusert tilgjengelighet for 
opphold, herunder fiske, samt bli langt mindre attraktivt enn i dag med vesentlig nedsatt kvalitet på 
elvebredden i delområdet.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: sterkt forringet. 
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

                                                                                              

               ▲ 

Alternativ C0 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (-), noe 
miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er sterkt forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (-), 
noe miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 
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6.2.5  Delområde 14 Granrudmoen 
 

 

Figur 6-37 Granrudmoen sett fra nordvest. (Kilde: Nye Veier/Nordic skytech as) 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet omfatter tettstedet Granrudmoen, som utgjør et sentrum med skoler og offentlige formål, 
næring og sentrumsformål i tillegg til boligbebyggelse. Granrudmoen ligger rett ved alpinanlegget Hafjell 
og utbygde områder til fritidsbebyggelse, og har periodevis stor trafikkbelastning ved utfart, helger og 
ferier i forbindelse med turisme ved Hafjell. Stedet har utfordringer med den økende trafikkbelastningen i 
dag, da det lokale vegnettet ikke er tilrettelagt for periodevis stor trafikk, og ikke er tilstrekkelig utbygget 
for trafikksikker ferdsel for myke trafikanter. Lokale veger fungerer som skoleveger.  

Granrudmoen ligger tett på dagens E6. Dagens E6 er en kraftig barriere mellom Granrudmoen sentrum 
og Lågen. Solvang barneskole og Øyer ungdomsskole er lokalisert på vestsiden av dagens E6, og langs 
Lågen, på motsatt side av dagens E6, ligger det statlig sikra friluftsområdet Aronsvejordet. 
Friluftsområdet er tilrettelagt med universelt utformede turveger, og har blant annet et krigsminne fra 
annen verdenskrig. I tilknytning til ungdomsskolen ligger Ungdomsskoleskogen, som brukes av skolene 
til nærturterreng. Gjeldende planer sikrer sammenhengende turveg langs Lågen fra Navet og 
Aronsvejordet, og grønnstruktur langs Mosåa med gangbar sammenheng til kryssing under E6 i kulvert, 
som beskrevet i kap. 6.2.5 Delområde Granrudmoen sør.   

Vurdering av verdi 

Delområdet har gode kvaliteter for friluftsliv i nærmiljøet, og et statlig sikret friluftsområde med lokal 
betydning i tilknytning til skolene.   

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Middels. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                                                   ▲ 
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Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-38 Granrudmoen sett fra sørvest. Alternativet planlegger ny E6 til sør for Mosåa. (Kilde: COWI)  

I alternativet er planlagt ny E6 avsluttet rett sør for Mosåa. Dagens undergang ved Mosåa opprettholdes 
og alternativet gir ikke arealbeslag for delområdet.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ B 

 

Figur 6-39 Krysset på Navet gir ny veglinje forbi Mosåa og inn på friområdet Aronsvejordet. (Kilde: COWI)  
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I alternativet, vil kryssløsningen på Navet føre til kryss i nærhet til barne- og ungdomskolene. Dette vil 
føre til betydelig økte trafikkmengder på lokale veger som ikke har sammenhengende tilrettelegging for 
myke trafikanter, herunder på skoleveger. Trafikkberegninger er gjennomført for alternativet, og 
konsekvensene er beskrevet i egen rapport. Alternativet fører til at området får et betydelig dårligere 
lydbilde, der store deler av delområdet mot øst blir liggende i gul støysone, og områdene ved Lågen blir 
liggende i rød støysone. Det vil kreves støyskjerming av det statlig sikra friområdet for at lydbildet ikke 
skal bli dårligere enn i dag. Planlagte støyvoller vil gi arealbeslag på friområdet.  

Alternativet gir også direkte arealbeslag med veg et stykke inn på det statlige sikra friområdet, og 
sørvest for skolen, slik at arealer i nærmiljøet vil bli omdisponert til veganlegg. Tiltaket reduserer dermed 
det statlig sikra friluftsområdet. Vegen vil få økt bredde, slik at undergangen i kulvert ved Mosåa vil bli 
noe lengre. Ferdselsforbindelsen vil bli opprettholdt, men det vil bli lengre strekke i kulvert. Ferdselslinjen 
mellom Navet og Aronsvejordet, langs med Lågen, vil kunne utgå, eller bli liggende så tett på det nye 
kryssområdet at opplevelseskvaliteten kan bli vesentlig redusert.  

Krysset på Navet gir mer trafikk langs eksisterende veger i delområdet, og alternativet gir arealbeslag på 
statlig sikra friluftsområde.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: Forringet.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                                                                 ▲ 

Alternativ C0 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.   

Tiltakets påvirkning på delområdet er vurdert til å være: ubetydelig endring.  

 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 
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Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig endring for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (--), 
betydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått middels verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir 
dermed: (0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.2.6 Delområde 15 Hunderfossen 
 

 

Figur 6-40 Delområdet Hunderfossen sett fra øst (Kilde: Nye Veier/ Skytech as). 

Dagens situasjon for delområdet 

Delområdet ligger vest for Lågen, på andre siden av dagens E6, og omfatter det relativt flate terrenget 
fra Lågen som stiger mot Husekampen og Hokneknappen i vest.  

Det er flere kommersielle attraksjoner i delområdet, som Hunderfossen familiepark med campingplass i 
tilknytning til parken, samt et bob/ake-anlegg. I tillegg ligger Norsk vegmuseum i området. Det er flere 
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stier og offentlig tilgjengelige friområder mellom de kommersielle attraksjonene. Det går en populær 
tursti opp til Fakkelmannen. Fjellområdet vest for familieparken, er verdsatt som viktig friluftslivsområde 
(Miljøstatus). Deler av delområdet har støy over grenseverdiene (gul sone) i dag. 

Vurdering av verdi 

Fornøyelsesparken og de kommersielle attraksjonene besøkes av mange tusen i året, men de vurderes 
ikke som friluftsområder i denne sammenheng, da de ikke er offentlig tilgjengelige. Store deler av 
området er tilrettelagt og ikke allment tilgjengelig, men området har også gode kvaliteter for friluftsliv, 
og er av lokal betydning.  

Verdi for delområdet er vurdert til å være: Noe. 

   Uten betydning       Noe   Middels     Stor      Svært stor 

 

                 ▲ 

Vurdering av påvirkning 

Alternativ A 

 

Figur 6-41 Ny E6 vil ligge på motsatt side av Lågen for delområdet. Sett fra vest. (Kilde: COWI) 

Ny E6 er planlagt på motsatt side av Lågen, og tiltaket vil ikke gi direkte arealbeslag eller fysiske 
endringer innen delområdet. Ny veg avsluttes sør for Mosåa. Tiltaket gir noe mer støy i delområdet, men 
ikke i tilstrekkelig grad til at det gir betydelige endringer i lydbilde.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: Ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
68

Alternativ B 

 

Figur 6-42 Ny E6 er planlagt på andre siden av Lågen for delområdet. Ny veg og kryss er planlagt på fylling ut i 

Lågen. Sett fra vest. (Kilde: COWI) 

Ny E6 er planlagt på motsatt side av Lågen, og tiltaket vil ikke gi direkte arealbeslag eller fysiske 
endringer innen delområdet. Ny veg er planlagt nord for Mosåa og på sørsiden av ungdomskolen. Tiltaket 
gir noe økt støy i delområdet, slik at området vil få noe dårligere lydbilde.  

Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: Noe forringet. 

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                                      ▲ 

Alternativ C0 

Alternativet gir ikke påvirkning på delområdet.  
 
Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: Ubetydelig endring.  

     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Alternativ C1 

Alternativet gir ikke påvirkning på delområdet.  
Tiltakets påvirkning på delområdet er derfor vurdert til å være: Ubetydelig endring.  
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     Forbedret      Ubetydelig endring  Noe forringet  Forringet   Sterkt forringet 

 

                  ▲ 

Konsekvenser av tiltaket 

Alternativ A 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ B 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er noe forringet. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: (0), 
ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C0 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

Alternativ C1 

Delområdet har fått noe verdi og påvirkning er ubetydelig endring. Konsekvenser av tiltaket blir dermed: 
(0), ubetydelig miljøskade for delområdet. 

6.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Tiltaket vil gi midlertidig påvirkning i anleggsperioden. Kantsonene langs Lågen og elvebredden som 
inngår i planområdet langs Lågens østside vil kunne bli utilgjengelig, eller uegnet for opphold i 
anleggsfasen. Stier, tråkk og veger innad i planområdet vil kunne bli stengt i anleggsperioden. 
Pilegrimsleden, som går gjennom og parallelt med planområdet, vil kunne bli stengt eller må midlertidig 
legges om i planområdet. Det er ikke sett på konsekvenser for lokale veger i anleggsperioden. Dette vil 
fremgå av rapport for anleggsgjennomføring.  

Ved Storhove vil det bli anleggsarbeider til etablering av veg og tunnel, og området ved Høgskolen er 
planlagt til midlertidig deponiområde. Gang- og sykkelvegen som går nordøst for høgskolen, vil bli 
midlertidig stengt. Parkeringsplassen ved Høgskolen, vil ikke kunne nyttes som utfartsparkering for 
turgåere.  

Områdene øst for Lågen ved Ødegård- Ensby, vil bli brukt til deponiområde, og vil ikke være tilgjengelig 
for bruk før anlegget er ferdig opparbeidet. Anleggsarbeidene vil kunne bli mer omfattende ved 
gjennomføring av alternativ C1, enn ved de andre alternativene, ved Midtskog.  

Ved alternativ C0 og C1 vil det ikke være anleggsarbeid nordover mot Granrudmoen fra sør for 
Hunderfossen demning, og dagens løsning med kryssing over demningen opprettholdes.   

Ved Granrudmoen, vil alternativ A og B kreve anleggsarbeid langs med dagens E6 og områdene ned 
langs Lågen. Anleggsområdet er trukket ut i vannkanten, og elvebredden langs Lågens østside vil være 
utilgjengelig fra et stykke sør for Fossegården til Navet og Aronsvejordet. På denne strekningen, vil 



 

 
E6 STORHOVE – ØYER. REGULERINGSPLAN MED KU

KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV / BY-OG BYGDELIV 
70

etablerte steder for fiske, kunne inngå i anleggsområdet og dermed ikke kunne benyttes i 
anleggsperioden.  

Alternativ A og B gir anleggsområder i nærheten av skolene med uteoppholdsarealer på Granrudmoen, 
og vil kunne gi nedsatte kvaliteter i barnas uteoppholdsarealer i anleggsfasen.  

Alternativ A og B kan gi økt trafikkbelastning på vegene i Granrudmoen, herunder Gudbrandsdalsvegen 
og andre veger som fungerer som skoleveg, uten tilrettelegging for mjuke trafikanter i anleggsfasen.   

Alternativ B vil gi arealbeslag på en del av det statlig sikra friluftsområde og vil kunne føre til at området 
oppleves som uegnet til opphold i anleggsfasen. Undergang ved Mosåa vil bli fjernet i anleggsperioden, 
og det vil ikke være trafikksikker kryssing av E6 fra barne- og ungdomskolen og til friområdet Aronsvea. 
Trafikksikker kryssing ved krysset i Granrudmoen, vil føre til en lang omveg for barn og mjuke 
trafikanter, og E6 vil i anleggsperioden utgjøre en barriere som stenger området ved skolene fra 
friområdet.  

Det forutsettes at alle kryssinger av dagens E6, vil holdes åpne og tilrettelagt for trafikksikre kryssinger 
for myke trafikanter, gjennom hele anleggsfasen. Kryssing av Hunderfossen demning vil ikke bli 
opprettholdt gjennom hele anleggsperioden, og forbindelseslinjen vil bli avstengt under anleggsarbeidet 
ved gjennomføring av alternativ A eller B. 

Det er i planforslaget anbefalt å ikke legge anleggstrafikk langs lokalvegnett, det er lagt opp til at all 
trafikk skal håndteres i E6 området. I anleggsplanen legges det opp til anleggsveger for anleggstrafikk og 
midlertidige løsninger for vanlig trafikk. Anleggsfasen skal imidlertid gjennomføres som totalenterprise, 
og det er dermed en del usikkerhet i den anleggsgjennomføring som COWI foreslår som del av planen. 
Usikkerheten er knyttet til at leverandør selv vil velge driftsopplegg og trafikk.  

I anleggsperioden vil det bli særlige utfordringer knyttet til støy, spesielt i forbindelse med 
sprengningsarbeid med tunnelen ved Fåberg.  

Friluftsområder som er verdsatt som viktige og svært viktige på begge sider av Lågen, vil kunne få 
endringer i lydbildet, slik at områdene får nedsatt kvalitet og kan være uegnet for opphold under 
anleggsperioden.  
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7 Skadereduserende tiltak 
Med skadereduserende tiltak menes tiltak som er aktuelt å gjennomføre i tillegg til det som er 
innarbeidet i planen og som inngår i kostnadsoverslaget, for å gi en ytterligere reduksjon av negative 
konsekvenser. Skadereduserende tiltak som er innarbeidet i planforslaget og som inngår i 
kostnadsoverslaget er ikke del av tiltakene beskrevet i dette kapitelet.  

Tiltakene som er omtalt i dette kapitelet er foreslått som tilpasninger en bør gjøre for å redusere negative 
virkninger. 

7.1 Anleggsperioden 

› Alle kryssinger på tvers av E6 bør opprettholdes i anleggsfasen. Det er i dag få krysningspunkt, slik 
at krysningene er viktige for ferdsel på tvers av anlegget. For alternativ A bør en ikke tillate 
anleggsområde rundt kulverten under E6 ved Mosåa, men avgrense det til sør for denne, samt 
unngå det statlig sikra friluftsområdet ved Aronsvejordet. For alternativ B, må en tilstrebe å legge 
om gangveger slik at kryssing ved Navet kan opprettholdes.  

› Det bør sikres i planens bestemmelser at sikker kryssing i anleggsfasen skal anlegges ved Navet 
(kulvert ved Mosåa) og ved Hunderfossen demning gjennom hele anleggsperioden. Ved 
gjennomføring av alternativ B, er det vurdert som spesielt viktig at det etableres mulighet for 
trafikksikker kryssing for skoleelever mellom skolen og friområdet ved Lågen. Ved Hunderfossen kan 
det etableres midlertidig bru.  

› Det må sikres i planens bestemmelser at der det er eksisterende gang og sykkelveg langs 
Gudbrandsdalsvegen, må denne opprettholdes i anleggsfasen. I strekket der E6 skal i tunnel, må 
gang- og sykkelveg opprettholdes til ny E6 er ferdig opparbeidet og tatt i bruk.  

› Gang- og sykkelforbindelser av betydning må sikres midlertidig løsning i anleggsfasen, for å sikre 
trygg ferdsel for mjuke trafikanter. Omlegginger må skiltes. Ivaretagelse av eksisterende og 
opparbeidelse av midlertidige erstatninger må innarbeides i faseplanene for anleggsfasen, og det bør 
sikres gjennomføring av faseplaner i bestemmelsene.  

› Bru på vegen Besserudgrenda over dagens E6 må opprettholdes i anleggsfasen eller erstattes av 
midlertidig bru til Besserudgrenda øst for dagens E6. Brua gir tilgang til de sentrale turvegene i 
marka øst for Lågen. Fra Besserudgrenda er det turveger videre mot til Kvesåsen og 
Balbergkampen.  

› Ved gjennomføring av alt A eller B, bør midlertidig støyskjerming mot friluftsområdet og skolene 
etableres. Generelt bør det varsles ved støyende arbeider. 

› Ved økt trafikk langs lokalt vegnett i anleggsfasen, må det gjennomføres tiltak for myke trafikanter. 
Skoleveg må tilrettelegges slik at feltet for mjuke trafikanter blir fysisk skilt fra kjørende trafikanter. 

› Alternativ A og B kan gi økt trafikkbelastning på vegene i Granrudmoen, inklusive skoleveger, som i 
dag ikke er tilrettelagt for mjuke trafikanter. Det bør derfor etableres faseplaner som legger til rette 
for etablering av løsninger for mjuke trafikanter, som skal etableres før anleggsarbeidet med E6 tar 
til. 

› Permanente deponier må utformes slik at det tilrettelegges for ferdsel, særlig langs med Lågen.  
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› En bør vurdere om det vil være behov for å finne erstatningsareal til parkeringsplassen ved 
Storhove/ høgskolen, da den ikke vil bli tilgjengelig for utfartsparkering. Ved gjennomføring av 
alternativ B, bør det tilsvarende finnes erstatningsareal for parkering til utfart ved Navet.  

7.2 Permanent situasjon 

› Det bør gjennomføres tiltak for at gang- og sykkelvegen gjennom Storhove blir mest mulig attraktiv, 
da den går gjennom et område med luftforurensning over grenseverdiene (i rød sone, og noe i gul).  

› Det bør etterstrebes god utforming for at kryssingene skal innby til bruk, og oppleves som sikre. 
Mange av kryssingene under E6 er lange og smale. Økt lyssetting er ett tiltak for å oppnå høyere 
trygghetsfølelse. 

› Utfartsparkering ved Navet bør erstattes ved gjennomføring av alt B.  
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8 Samlet vurdering 

Samlet vurdering for delstrekning Lillehammer  

Tabell 8-1: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A, B, C0 og C1. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

1Storhove Noe Noe 

forringet 

Ny E6 utgjør en barriere gjennom området. Ferdselslinjer 

legges om og blir noe lengre. Området får økt 

luftforurensning.  

(0) 

2 Lågendelta 

ved Stor-Hove 

Stor Ubetydelig 

endring 

Delområdet får ikke direkte arealbeslag, men vil få noe økt 

luftforurensning.  

(0) 

3 Sundgården Middels Forbedret Ny E6 er planlagt i tunnel, og dagens barriere fjernes. 

Tilliggende markaområder vil bli mer tilgjengelige, og 

jordbrukets kulturlandskap vil få bedrede kvaliteter til 

friluftsliv.    

(++) 

4 Fåberg Noe Forbedret Ny E6 er planlagt i tunnel, og dagens barriere fjernes. 

Tilliggende markaområder vil bli mer tilgjengelige, og 

landskapet vil få bedrede kvaliteter for friluftsliv.   

(+++) 

5 Ødegården Noe Forringet Ny E6 vil bli en barriere mot Lågen, og området vil få 

betydelig lokal luftforurensning.  

(-) 

6 

Balbergkampe

n 

Stor Forbedret Som delområde 3.  (+) 

7 Kvesåsen Noe Forbedret Som delområde 4. (+++) 

8 Fåberg vest Middels Ubetydelig 

endring 

Dagens E6 vil fjernes på østsiden av Lågen, og trafikkstøy 

generert av trafikken på E6, vil opphøre. Det vil imidlertid 

ikke føre til vesentlige endringer for lydbildet i delområdet. 

(0) 

9 Raunsvea Middels Noe 

forringet 

Ny E6 er planlagt nærmere Lågen enn dagens E6, og 

opplevelsen av landskapet på Rausvea vil kunne endres, 

samt få noe lokal luftforurensning.  

(-) 

 

Tiltaket legger store deler av E6 i tunnel, og dagens E6 og trafikkulemper i tilknytning til denne vil bli 
fjernet mellom Storhove og Ødegården. Samlet sett gir tiltaket positive konsekvenser for temaet i 
Lillehammer kommune, da områdene i vesentlig grad blir bedre med tanke på tilgjengelighet og mulighet 
og egnethet for friluftsliv.    

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ A 

Tabell 8-2: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ A. 
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Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

10 Ensby Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil være tilnærmet 

dagens situasjon. 

(0) 

11 Midtskog Noe Ubetydelig 

endring  

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil være tilsvarende 

dagens situasjon. 

(0) 

12 

Fossegården 

Noe Noe 

forringet 

Tilgjengelighet til demningen opprettholdes, men 

ferdselslinjen legges om på bru. 

(0) 

13 

Granrudmoen 

sør 

Noe Forringet Ny E6 blir liggende på fylling mot Lågen, og elvedelta får 

arealbeslag. 

(-) 

14 

Granrudmoen 

Middels Ubetydelig 

endring  

Ny E6 avsluttes sør for delområdet.  (0) 

15 

Hunderfossen 

Noe Ubetydelig 

endring  

Tiltaket gir noe mer støy i delområdet, men ikke i 

tilstrekkelig grad til at det gir betydelige endringer i 

lydbilde. 

(0) 

 

Alternativet gir ubetydelig endringer for temaet friluftsliv, da det meste av dagens kryssinger og 
tilgjengelighet på tvers av anlegget planlegges opprettholdt. Ved Navet vil alternativet gi negative 
konsekvenser da vegen vil ligge på fyllinger ut mot Lågen, og dermed gjøre området mindre egnet for 
opphold, herunder også fiske.  

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ B 

Tabell 8-3: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ B.  

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

10 Ensby Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil opprettholdes.  (0) 

11 Midtskog Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil være tilsvarende 

dagens situasjon. 

(0) 

12 

Fossegården 

Noe Noe 

forringet 

Tilgjengelighet til demningen opprettholdes, men 

ferdselslinjen legges om på bru. 

(0) 

13 

Granrudmoen 

sør 

Noe Sterkt 

forringet 

Ny E6 og nytt kryssområde blir liggende på fylling mot 

Lågen, og elvedelta får omfattende arealbeslag. 

(-) 

14 

Granrudmoen 

Middels Forringet  Alternativet gir arealbeslag på statlig sikra friluftsområde. 

Krysset på Navet gir mer trafikk langs eksisterende veger i 

delområdet. 

 (- -) 

15 

Hunderfossen 

Noe Noe 

forringet 

Tiltaket gir noe økt støy i delområdet, slik at området vil få 

noe dårligere lydbilde. 

(0) 
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Alternativet gir ubetydelig endringer for temaet friluftsliv fram til området sør for Fossegården, da det 
meste av dagens kryssinger og tilgjengelighet på tvers av anlegget planlegges opprettholdt. Dette 
alternativet legger nytt kryss ved Navet. Her vil alternativet gi negative konsekvenser da vegen og 
krysset vil ligge på fyllinger ut mot Lågen, og gi vesentlige arealbeslag. Området vil få betydelig 
reduksjon i kvaliteter for friluftsliv, herunder fiske, langs Lågen. Deler av det statlig sikra friluftsområde 
ved Granrudmoen, blir berørt av ny E6. Nytt kryss ved Navet, fører til økt trafikkbelastning langs 
eksisterende veger i området rundt skolen og barneskolen ved Granrudmoen og får dermed negative 
konsekvenser for ferdselsårene i nærmiljøet.  

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C0 

Tabell 8-4: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C0. 

Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

10 Ensby Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil være tilnærmet 

dagens situasjon. 

(0) 

11 Midtskog Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil være tilsvarende 

dagens situasjon. 

(0) 

12 

Fossegården 

Noe Ubetydelig 

endring 

Ny E6 planlagt i dagens trasé, og avsluttes sør for 

Hunderfossen demning, der ny E6 tilsluttes dagens veg. 

(0) 

13 

Granrudmoen 

sør 

Noe Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  (0) 

14 

Granrudmoen 

Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  (0) 

15 

Hunderfossen 

Noe Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  (0) 

 
Alternativet gir ubetydelig endringer for temaet friluftsliv, da det meste av dagens kryssinger og 
tilgjengelighet på tvers av anlegget planlegges opprettholdt.  Alternativet avsluttes sør for Hunderfossen 
demning, og medfører ikke endringer på strekningen fra Hunderfossen demning til Granrudmoen.  

Samlet vurdering for delstrekning Øyer – alternativ C1 

Tabell 8-5: Viser verdi, påvirkning og konsekvens for de ulike delområdene for alternativ C1. 
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Verdi, påvirkning og konsekvens 

Delområde Verdi Påvirkning Vurdering Konsekvens 

10 Ensby Noe Ubetydelig 

endring 

Tilgjengelighet og ferdsel i delområdet vil opprettholdes.  (0) 

11 Midtskog Noe Noe 

forringet 

Alternativet gir noe oppsplitting av arealet øst for E6  (-) 

12 

Fossegården 

Noe Ubetydelig 

endring 

Ny E6 planlagt i dagens trasé, og avsluttes sør for 

Hunderfossen demning, der ny E6 tilsluttes dagens veg. 

(0) 

13 

Granrudmoen 

sør 

Noe Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.  (0) 

14 

Granrudmoen 

Middels Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.   (0) 

15 

Hunderfossen 

Noe Ubetydelig 

endring 

Delområdet vil ikke bli påvirket av tiltaket.   (0)- - -) 

 
Alternativet gir i hovedsak ubetydelig endringer for temaet friluftsliv, da det meste av dagens kryssinger 
og tilgjengelighet på tvers av anlegget planlegges opprettholdt. Planlagt kryss ved Midtskog, gir noe 
oppsplitting av arealet på østsiden av E6, slik at det kan bli noe miljøskade i området. Alternativet 
avsluttes sør for Hunderfossen demning, og medfører ikke endringer på strekningen Hunderfossen 
demning - Granrudmoen. 

Samlet vurdering for hele strekningen 

Tabell 8-6: Samlet vurdering av konsekvenser for alle delområdene og alternativene 

Delområder   

Delområder 

Lillehammer 

Alt. 0 Alternativ A, B, C0, C1 

Delområde 1 
Storhove 

0 (0) 

Delområde 2 
Lågendelta ved 
Stor-Hove 

0 (0) 

Delområde 3 
Sundgården 

0 (++) 

Delområde 4 
Fåberg 

0 (+++) 

Delområde 5 
Ødegården 

0 (-) 

Delområde 6 
Balbergkampen 

0 (+) 

Delområde 7 
Kvesåsen 

0 (+++) 

Delområde 8 
Fåberg vest 

0 (0) 
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Delområde 9 
Raunsvea 

0 (-) 

Delområder 

Øyer 

Alt. 0 Alternativ A Alternativ B Alternativ C0 Alternativ C1 

Delområde 10 
Ensby 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 11 
Midtskog 

0 (0) (0) (0) (-) 

Delområde 12 
Fossegården 

0 (0) (0) (0) (0) 

Delområde 13 
Granrudmoen 
sør 

0 (-) (-) (0) (0) 

Delområde 14 
Granrudmoen 

0 (0) (--) (0) (0) 

Delområde 15 
Hunderfossen 

0 (0) (0) (0) (0) 

Avveining - De positive 
miljøgevinstene i 
Lillehammer har 
blitt vektet tyngre 
enn de negative 
ellers på 
strekningen. 

De negative 
konsekvensene i 
Øyer har blitt 
vektet tyngre 
enn de positive i 
alternativet, da 
de er knyttet til 
et område med 
mange brukere, 
og da områdene 
ved 
Granrudmoen 
inngår i 
omgivelser som 
er mye brukt av 
barn og unge. 

Alternativet gir 
betydelig 
miljøgevinst. 

 

 

 

 

Alternativet gir 
betydelig 
miljøgevinst. 

 

Samlet 

vurdering 

 

0 

Positiv 

konsekvens 

Noe negativ 

konsekvens 

Stor positiv 

konsekvens 

Positiv 

konsekvens 

Rangering 1 4 5 2 3 

Forklaring til 
rangering 

 I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket negative 
konsekvenser med 
arealbeslag langs 
Lågen. 

 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket 
betydelige 
negative 
konsekvenser 
med arealbeslag 
langs Lågen, 
arealbeslag av 
statlig sikra 
friluftsområdet 
ved 
Granrudmoen og 
økt 
trafikkbelastning 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune 
gir tiltaket 
ubetydelige 
endringer for 
temaet. 

I Lillehammer 
kommune gir 
tiltaket betydelig 
miljøgevinst.  

I Øyer kommune gir 
tiltaket i hovedsak, 
ubetydelige 
endringer for 
temaet, men noe 
mer oppsplitting av 
areal ved Midtskog. 
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på 
lokalvegnettet. 

 

Dagens E6 fjernes i store deler av strekningen i Lillehammer kommune, da ny E6 er planlagt i tunnel. 
Tiltaket fører til nedsatte områdekvaliteter lokalt ved tunnelmunningene, men gir samlet sett stor 
forbedring i strekket der ny veg legges i tunnel, da barriereeffekten og trafikkulempene til dagens E6 
fjernes.  

Fra Ødegården til sør for Hunderfossen demning, planlegges ny veg på en slik måte at de fleste av 
dagens krysningspunkter opprettholdes, og tilgjengelighet på tvers av anlegget er opprettholdt.  

Ved Ensby legger alt A og C1 opp til at dagens løsning videreføres, mens i alt B og C0 legges ny E6 på 
bru over lokal veg. Dette gir mindre arealomfang på Ensby, men i alle alternativer er ferdsel på tvers av 
krysset opprettholdt, med samme muligheter til friluftsliv i området som i dag.  

Alternativ C0 og C1 avsluttes sør for Hunderfossen demning, og vil ikke endre dagens situasjon ved 
Navet og Granrudmoen. Både alternativ A og B gir arealbeslag av elvebredden mot naturvernområdet 
Lågen, som har gode muligheter for ferdsel og fiske i dag, da ny E6 planlegges på fyllinger ut mot Lågen. 
Alternativ B gir mest negative konsekvenser, med større arealbeslag enn alternativ A. I alternativ B 
planlegges nytt kryss på Navet, tett på Granrudmoen. Større områder langs Lågen vil få nedsatt 
fremkommelighet og reduserte kvaliteter, blant annet mulighet for fiske. Alternativ B gir også negative 
konsekvenser for Granrudmoen, da kryssløsningen vil føre til økt trafikk på lokale veger i området. Veger 
som ikke er tilrettelagt for myke trafikanter, herunder veger som brukes til skoleveg, vil få betydelig økt 
trafikkmengde. Det vil være nødvendig, med gjennomføring av alternativ B, å gjennomføre omfattende 
tiltak i tilstøtende områder for å sørge for trafikksikker ferdsel i Granrudmoen sentrum.  

B-alternativet vil samlet gi negative konsekvenser for temaet, mens alternativ C0 og C1 vil gi betydelig 
miljøgevinst. Alternativ A gir stedvis negative konsekvenser, men er samlet sett vurdert til å gi positiv 
konsekvens.  

Midlertidige konsekvenser i anleggsfasen vil kun være på sørsiden av Hunderfossen demning med 
gjennomføring av alternativ C0 og C1. Ved valg av alternativ A eller B vil en få midlertidige konsekvenser 
langs Lågen i hele anleggsområdet fra Hunderfossen og nordover, og fiske og ferdsel i området kan bli 
avstengt. Lokale veger vil opprettholdes i anleggsfasen, og alle kryssinger av dagens E6 skal holdes åpne 
for ferdsel i hele anleggsperioden. Unntaket er ved Fossegården. Ved gjennomføring av alternativ A og B, 
vil ikke gangforbindelsen på tvers av anlegget kunne opprettholdes i hele anleggsfasen, slik at tilgang til 
ferdselsforbindelsen over Hunderfossen demning ikke vil være mulig. Ved gjennomføring av alternativ B, 
vil kulverten ved Mosåa som i dag gir trygg kryssing mellom skolene på Granrudmoen og friområdet på 
Aronsvejordet, ikke bli opprettholdt. 
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› Kommunedelplan E6 Vingrom – Ensby, Statens vegvesen, 2018 

› Statens vegvesen, Håndbok V712 Konsekvensanalyser 

› Nye Veier www.nyeveger.no 

› Øyer kommune www.oyer.kommune.no 

› Lillehammer kommune www.lillehammer.kommune.no  

› Kommunenes kartløsning http://glokart.no/  

› Oppland Fylkeskommune www.oppland.no  

› Miljøstatus www.miljostatus.no/kart 

› www.lilleputthammer.no 

› www.hafjell.no/ 

› www.inatur.no/fiske 

› https://kart.finn.no/ 

› Statens kartverk 
 


