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Detaljregulering for E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv15 - VARSEL OM
PLANOPPSTART OG HØRING AV PLANPROGRAM
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det med dette at Nye Veier har
igangsatt arbeid med detaljregulering for E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv.15 i Sel kommune. Forslag
til planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om planoppstart.
Nye Veier ber om innspill til både planoppstart og til forslag til planprogram for E6 Sjoa-Solhjem og
kryss E6 x rv.15.
Sel kommune er planmyndighet og planen utarbeides i samsvar med plan- og bygningsloven § 123. Nye Veier er tiltakshaver med Asplan Viak og Aas-Jakobsen som fagkyndige.
Reguleringsplanarbeidet omfattes av forskrift om konsekvensutredning § 6 b), jf vedlegg I, 7 b. og
utløser krav om konsekvensutredning.
Formålet med planarbeidet er å detaljregulere ny tofelts vei for E6 med tilhørende anlegg mellom
Sjoa og Solhjem. Ny E6 på strekningen er tidligere regulert i to planer, fra hhv. 2011 og 2013.
Foreliggende planarbeid vil ta utgangspunkt i gjeldende planer og bygge på eksisterende
kunnskapsgrunnlag. Ny E6 vil som hovedprinsipp følge samme trasé og ha tilsvarende kryssløsninger
som i de vedtatte reguleringsplanene. Begrunnelse for utarbeidelse av en ny plan er endrede
føringer og krav til veibygging samt at planen må være vedtatt innenfor en 10 års periode for å være
gyldige til bruk som juridisk grunnlag for ekspropriasjon.
Avgrensning av planområdet fremgår av kartskissen på neste side og vedlagte detaljerte kart med
varslingsgrense.
Forslag til planprogram med beskrivelse av tiltak og opplegg for medvirkning finnes på
medvirkningsportalen til prosjektet: E6 Øyer-Otta (e6gudbrandsdalen.no)
Forslag til planprogram ligger
https://www.sel.kommune.no/
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Planprosess og roller i planarbeidet
Utarbeidelse av planprogram i Sel er første formelle steg i planleggingen av ny E6 mellom Sjoa og
Solhjem. Nye Veier utarbeider forslag til planprogram, men det er politikerne i Sel kommune som
til slutt fastsetter programmet.
Det fastsatte planprogrammet gir føringer for det påfølgende planarbeidet og utredningene som
skal gjennomføres, opplegget for medvirkning i planarbeidet, framdrift med videre.

Hva inneholder planprogrammet?





Formål, rammer og premisser for det videre planarbeidet.
Hvilke løsninger som skal utredes.
Hvilke temaer som må utredes og hvordan det skal utredes.
Hvordan informasjon og medvirkning skal gjennomføres.

Hva kan det gis innspill på?
I høringsperioden er det mulig å si sin mening om:
 Omfanget av planen, herunder planområdet, og innholdet i planen.
 Hvilke løsninger og temaer som skal utredes.
 Hvordan informasjon og medvirkning bør gjennomføres.

Reguleringsplan
Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utarbeider Nye Veier forslag til reguleringsplanen for ny
E6. Konsekvenser av veianlegget utredes ihht. utredningstema beskrevet i planprogrammet.
Reguleringsplan med reguleringsbestemmelser og plankart blir lagt ut på høring sammen med
konsekvensutredningen av tiltaket. I foreliggende fremdriftsplan vil høring av reguleringsplanen bli
våren 2023.
Se mer beskrivelse av planprosesser under:
https://www.nyeveier.no/om-oss/planprosess-i-nye-veier

Informasjon om planarbeidet og forslag til planprogram finnes på følgende nettsider
Prosjektets nettside:

https://www.e6gudbrandsdalen.no/

Sel kommune:

https://www.sel.kommune.no/

Nye Veier AS:

https://www.nyeveier.no/

Ett eksemplar av Forslag til planprogram er lagt ut på Sel Rådhus.

Kontaktpersoner i forbindelse med planarbeidet
Sel kommune
Kommunalsjef Inga Gudrun Hyrve, +47 402 16 514, Inga.Gudrun.Hyrve@sel.kommune.no
Kommuneplanlegger Ingunn Synstnes, +47 902 69 957, Ingunn.Synstnes@sel.kommune.no

Nye Veier
Bjørn Åmdal, Prosjektleder, bjorn.amdal@nyeveier.no
Arne Magnus Bråthen, Grunneierkontakt, arne.magnus.brathen@nyeveier.no
Emilie Frivold, Grunneierkontakt, emilie.frivold@nyeveier.no

Rådgiver
Mette Skarpaas, Disiplinansvarlig plan og konsekvensutredning, e6ofso@asplanviak.no

Høringsinnspill og merknader
Synspunkter, innspill eller opplysninger til planarbeidet og/eller planprogrammet legges inn i:


Medvirkningsportal: https://www.e6gudbrandsdalen.no/

Alternativt kan innspill sendes på:


E-post: e6ofso@asplanviak.no



Post: Asplan Viak v/ Ola S. Brandvold, Postboks 295, 2302 Hamar

HØRINGSFRIST: 17. desember 2021

Medvirkning og møter
Nye Veier inviterer alle til:
INFORMASJONSMØTE 17.november kl.18.00 – 19.30 i Otta kulturhus
Er du forhindret fra å delta fysisk vil møtet også bli tilgjengelig digitalt, følg med på
https://www.e6gudbrandsdalen.no/ for informasjon.

ÅPENT KONTOR 18. november 2021 mellom kl. 12-14.00 og kl. 17-19.00 på Sel Rådhus
Her vil det bli anledning til å stille spørsmål og snakke med de som jobber med prosjektet.
Påmelding med navn og ønsket tidspunkt sendes på e-post til e6ofso@asplanviak.no

OBS! Ved endringer i lokale smittevernstiltak vil informasjonsmøtet og Åpent kontor kunne bli
gjennomført som digitale møter.
Følg med på:
kommunes nettside https://www.sel.kommune.no/
eller https://www.e6gudbrandsdalen.no/ for oppdatert informasjon.
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