
Utbyggers utfordringer, jordvern og 
billigste vei?  
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Nye E16 ved Slomarka 

27.08.2015 



Noen tror kanskje det er slik… 
 

17.01.2014 



Noen ganger oppleves det slik! 

17.01.2014 
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27.08.2015 



Planprosess – det er her «slagene» står 
 

 
● Konseptvalgutredning (KVU) 
 
● Kommunedelplan 

 
● Reguleringsplan 

 
● Byggeplan 

 
 
 

25.05.2015 



27.08.2015 



Gudbrandsdalen er et trangt dalføre – hvor skal ny E6 gå? 

Dyrka mark og 
kulturlandskap skal ivaretas E6 skal legges utenom byer 

og tettsteder 

Dalsida er mange steder 
bratt og rasutsatt 

Dovrebanen  

Lågen – en flomutsatt elv 
med miljøkvaliteter  

17.01.2014 

Vinstra 



 E6 gjennom Nord-Fron 

Vegvesenets opprinnelig 
forslag var den såkalte 
«Dallinja» 

Det endelig vedtaket på 
reguleringsplanen ble «Lilinja» - 
pga jordvernhensyn 

25.08.2015 



E6 utbygges nord for Vinstra 

 

25.08.2015 



Ytre miljøplan for byggefasen  
 
 

- YM-planen skal sikre 
gjennomføring av 
nødvendige miljøhensyn 
herunder jordvern i 
anleggsperioden. 

 
- Beskriver vedtatte miljømål, 

tiltak i anleggsfasen samt 
om ansvaret ligger hos 
byggherre eller entreprenør.  
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25.08.2015 



Ytre miljøhensyn i anleggsfasen  
ivaretas gjennom:  
 
- YM plan (ikke juridisk bindende) 
- Konkurransegrunnlag (juridisk bindende) 
- Rigg- og marksikringsplan (juridisk bindende) 

25.08.2015 



X-tegning (rigg og marksikringsplan) 
 
 - Vegeteringsmetode 

- Inngrepsgrense for 
anleggsarbeid 

- BOT-områder 
- Hensynsområder 
- Anlegg- og riggområder 
- Kulturminner 
- Viktige naturområder 
- Truede arter 
- Fremmed skadelig arter 
- Brønn/ drikkevannskilder 

med hensynssoner 
- Viltpassasjer 
 
 
 

Eksempel på X-tegning 

25.08.2015 



To år etter åpning av ny E6 i Gudbrandsdalen 
skal turister tro at vegen alltid har ligget der og 
at den bare er reasfaltert 

18.08.2015 

Målsetting – når vi først bygger: 



27.08.2015 



27.08.2015 



27.08.2015 
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