
 

Postadresse: Besøksadresse: E-post: postmottak@sel.kommune.no Telefon: 61700700 
Botten Hansens 
gate 9 

Botten Hansens 
gate 9, 2670 Otta 

Nettside: www.sel.kommune.no Org.nr: 939 617 671 

2670 Otta  
 

 

 

 
 
«MottakerNavn»  
«Kontakt» 
«Adresse» 
«Postnr» «Poststed» 

 

Vår ref Deres ref Saksbehandler Dato 
2021/749-44 «Ref» Ingunn Synstnes 

90269957 
04.04.2022 

 

MELDING OM – Vedtak av planprogram for reguleringsplan E6 Sjoa-Solhjem 

og kryss E6-Rv15 

 

Sel kommunestyre behandlet den 21.03.2022, sak 2022/16 planprogram for reguleringsplan E6 Sjoa-

Solhjem og kryss E6-Rv15, og gjorde følgende vedtak: 

 

Vedtak  
Sel kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-9, planprogram for 
reguleringsplan for E6 Øyer – Otta, strekningen E6 Sjoa – Solhjem og kryss E6-Rv15.  
 

Sel kommunestyre vil presisere følgende som må hensyntas i det videre reguleringsplanarbeidet: 

 E6 prosjektet må visualiseres med 3D modeller der veganlegget med sideanlegg vises fra 
ulik ståsteder og ulike høyder i terrenget.  

 Kryss E6 x rv.15 må planlegges og utbygges samtidig med resten av E6 traseen i Sel 
kommune.  

 Nye Veier må utrede og se på muligheten for et kryss ved Sandbumoen.  

 Forkjøringsstrekninger må legges til områder hvor konfliktnivået er lavest mulig, og det må 
tas lokale hensyn ved plassering av disse.  

 Det er nødvendig med stedsutvikling på Sjoa.  

 Sjoa tettstedet må oppgraderes med tanke på myke trafikanter.  

 Det må på plass en matjordplan som en del av massedisponeringsplanen. Planen må 
inneholde tiltak som fører til arronderingsmessig forbedring av eksisterende dyrkajord i, og 
nært planområdet.  

 Støyskjermer, viltgjerder, vegfelt mm. må på strekninger med dyrkajord må bli utformet slik 
at arealbeslaget av dyrka- og dyrkbar jord blir minst mulig.  

 Det må være tosidig viltgjerde med faunapasasjer på strekningen. Det er mye påkjørsler på 
strekningen i dag, og det er naturlig trekk flere steder.  

 Det er nødvendig med avbøtende tiltak for å opprettholde eller bedre friluftslivet på 
strekningen Solhjem-Sjoa, bla. nok og riktig plasserte underganger.  

 Den regulerte turstien på strekningen Solhjem-Bredebygden må videreføres.  
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 Det må settes av tilstrekkelig areal i reguleringsplanen til riggområde, mellomlagring, 
sortering og eventuell behandling av massene, samt eventuelle areal for annen 
disponering/permanente masselager.  

 Nåværende reguleringsplan E6 Nord-Fron grense-Bredevangen er endret ved krysset på Sjoa 
den 30.10.2017, som kompensasjon for at Perkolo bru ikke ble bygd. Endringen inneholder 
blant annet en ny planfri kryssing av E6 for enkel tilgang til området på østsiden av ny E6 
trase. Dette må også ivaretas i ny plan.  

 

 

Fastsetting av planprogram kan ikke påklages. 

Det fastsatte planprogrammet legges til grunn for Nye Veiers arbeid med utforming av forslag til 

reguleringsplan med bestemmelser og tilhørende konsekvensutredning. 

 

 

Utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning 

Med utgangspunkt i fastsatt planprogram utarbeider Nye Veier forslag til reguleringsplanen for ny 

E6. Konsekvenser av veianlegget utredes iht. 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 finnes på følgende nettsider 

Prosjektets nettside:  https://www.e6gudbrandsdalen.no/  

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

Nye Veier AS:  https://www.nyeveier.no/  
 

 

 

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  
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Med hilsen 

 

Ingunn Synstnes 
Kommuneplanlegger 
Plan og teknisk 
 
Dokumentet er elektronisk og sendes uten signatur. 

 

 

 

Vedlegg 

1 Saksframlegg med vedtak 

2 Vedtatt planprogram for reguleringsplan E6 Sjoa-Solhjem og kryss E6 x rv.15 

 

 

  


