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• Om Nye Veier
• Hvorfor ny E6 – hva kan vi oppnå
• Overordnet om strekningen og planprosessen
• Hvorfor behov for ny reguleringsplan Sjoa – Otta (Solhjem)
• Prosjektavgrensing  i nord

• Spørsmål
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Nye Veier AS
• Etablert 1. januar 2016, eid av Samferd.dep

• En slank og effektiv byggherreorganisasjon -
Hovedkontor i Kristiansand – 165 ansatte

• Bygger trafikksikre hovedveger, i hovedsak fire 
felt/110 km/t – 81 km åpnet hittil

• Lange strekninger: Effektiv og helhetlig og 
kostnadseffektiv planlegging, utbygging og drift 



For å bli snarlig prioritert er det svært viktig at E6 Øyer - Otta 
holder planfremdriften og får frem et prosjekt med høy nytte.

Pressemelding 23. nov 2020



Fokus på å øke nytten – grunnlag for prioritering
Eksempel E39 Ytre Ringvei, Kristiansand



E6 – Norges viktigste vei

• Hovedveien fra/til Nord-
Vestlandet og deler av Trøndelag

• Sikre fastlandseksporten fra Nord-
Vestlandet til Europa

Ny E6 gir store ringvirkninger

• Ny E6 Kolomoen – Otta reduserer 
reisetiden med ca. 35 minutter

• Bidrar til lokal, regional og nasjonal 
verdiskaping og utvikling av 
næringslivet

• Knytter sammen Gudbrandsdalen til 
et bo- og arbeidsmarked



Status og utfordringer på dagens E6 Øyer – Otta: 
Hva skal løses – hva er målet?

Foto: NRK Foto: GDFoto: Google maps



11 km 23 km 10 km 9 km 40 km 34 km 12 (9) km

Utbygging vedtatt og i oppstart Helhetlig reguleringsplanlegging, finansiering og utbygging
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Organisering og møtestruktur
Hva Hvem Oppgave Frekvens

Toppforum «Alle» - som tidligere Informasjon, 
koordinering, 
overordnede tema

To ganger 
pr år

Referanse-
gruppe, 
plan

Berørte kommuner, 
samt fylket (ordfører 
+ en eller to)

Strategiske og 
overordnede tema -
reguleringsplan

Hver 2./3 
mnd -
milepæler

Ekstern 
samarbeids
-gruppe

Sentrale 
myndigheter inkl
planmyndigheter

Koordinering, 
informasjon, diskusjon 
og avklaring – reg.plan

Hver 
andre 
måned, 
ca

Kommune-
møter

Sel, Ringebu og Øyer Planfaglige tema Hver 
måned

«Ad hoc» + 
andre

Etter behov Etter behov Avtales

Sammensetning av og deltakelse i gruppene vil endres med faser 
og oppgaver : planfase, finansiering og utbygging mm



Fremdriftsplan – milepælerOppstart rådgiver

3. kvartal 2020

Varsling av 
planoppstart

1./2. kvartal 2021

Forprosjekt(er)/

Silingsrapport(er)

1./2. kvartal 2021

Planprogram - høring

3. kvartal 2021

Fastsatt planprogram

4. kvartal 2021

Planforslag på høring

2./3. kvartal 2022

Vedtatt plan

4. kvartal 2022



4 felt – 22,75 m1+1 – 12,5 m 4 felt – 20 m2+2 – 17,5 m1+2 – 15,5 m
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E6 Kolomoen - Otta, 180 km
Samfunnsøkonomisk veistandard



Hva jobber vi med i Øyer og Ringebu

• Øyertunnelen/Kleivbergatunnelen
• Strekningen forbi Tretten sentrum
• Lokalvei og adkomster
• Kryss 
• Forbikjøringstrekninger
• Løsninger forbi Ringebu



E6 Sjoa – Otta, endring av regulert løsning – nytt vedtak
• Nytt vedtak pga plan > 10 år (2011 og 2013)

• Endring av vedtatt plan for å ivareta nye krav, feil og 
mangler i vedtatt plan, mm



Vurderinger knyttet til eks. reguleringsplaner

• Flomsikker E6: Q200 + 0,5 m
• Løsning for ett-trinns rensing
• Håndtering av overvann fra sideterreng
• Tiltak sidevassdrag
• Ras- og skredsikringstiltak
• Skråningshelninger
• Riggarealer, anleggsarealer
• Deponi - masseoverskudd
• Høyspentkryssing
• Viltgjerder



Flom: Sel Sjukeheim - Solhjem

Forutsetning:
• Grunnlag: hydraulisk modell 

for Lågen
• 200-års gjentaksintervall med 

0,5 meter sikkerhetsmargin

Illustrasjonen viser situasjon ved Sel 
sjukehjem. Planlagt veg ligger på det meste 
ca 3 meter under beregnet nivå for 200-års 
flom + 0,5 meter.

Vurderinger 
knyttet til eks 

regplan



Flom – snitt Bredevangen



Erosjonssikring av sidevassdrag

• Planen åpner ikke for tiltak i 
planområdet / er ikke vurdert

• Behov for tiltak utenfor 
planområdet kan bli nødvendig

Vurderinger 
knyttet til eks 

regplan



Ras- og skredsikringstiltak

• Ikke tidligere utført analyse 
i dette området , men foreløpig 
analyse viser at det kan være 
behov for sikringstiltak

• Kan medføre behov for 
sikringstiltak også utenfor 
regulert område

Vurderinger 
knyttet til eks 

regplan



Tilstrekkelig areal avsatt til skråninger og 
anleggsbelter?

• Flere områder hvor gjeldende plan 
er planlagt med 1:1,5. Valgt ut fra 
innspill fra FM? (Gult, eks plan)

• Bør planlegge for 1:2 for robusthet 
og gjennomføring. (Orange, vurdert 
med slakere skråning)

Vurderinger 
knyttet til eks 

regplan



Prosjektets omfang – SVV sin rapport fra 2018
«For å redusere kostnader og øke den samfunnsøkonomiske 
lønnsomheten foreslår Statens vegvesen å videreføre foreslåtte 
innsparinger i besvarelsen av 29. august 2017. Dette innebærer at 
miljøtiltak på strekningen fra Solhjem til Otta, rundkjøring 
i Otta sentrum samt bygging av Ulvolden bru blir kuttet ut. 
Dette vil gi en besparelse på ca. 100 mill. kr sammenlignet med 
kostnadsoverslaget som er lagt til grunn i NTP 2018-2029. Forslaget 
krever at Sel kommune omgjør sitt planvedtak fra 2013.»



Spørsmål



Medvirkningsportal - samarbeidsportal

https://e6gudbrandsdalen.no/

https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/

Medvirkning: åpne møter og kontordager

https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/
https://e6-oyer-otta-asplanviak.hub.arcgis.com/
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