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E6
Rv.Kolomoen–Kåterud
150 Ring 3 Ulven-Sinsen
Slik blir det nye krysset og
området rundt ved Uthus

Status E6 Kolomoen-Kåterud
Vedtatt reguleringsplan

Reguleringsplan for E6 Kolomoen–Kåterud ble 24. oktober
vedtatt av kommunestyret i Stange. Planen som politikerne
vedtok inneholder i grove trekk dette:
• Firefelts E6 med midtdeler på den 12,5 kilometer lange
strekningen mellom Kolomoen og Kåterud. Sør for
Uthuskrysset blir det bred midtdeler som sør for krysset på
Kolomoen, mens det nord for Uthuskrysset blir smal midtdeler.
Denne forskjellen begrunnes med behovet for å spare dyrket
mark nord for Uthus.
• Uthuskrysset og Kåterudkrysset skal bestå som kryss. Ved
Uthuskrysset vil E6 bli senket slik at fv. 24 etter utvidelsen
går over E6. Kåterudkrysset blir en videreføring av dagens
løsning. I begge kryssene blir det rundkjøring der av- og
påkjøringsrampene møter kryssende fylkesveg.

• Alle eksisterende underganger og kryssinger vil bli beholdt
med unntak av
- Ordførerundergangen fjernes og erstattes av en ny
		 undergang lenger sør.
- Driftsundergangene ved Ske og Ryen fjernes og erstattes
av en ny undergang felles med fylkesveg 235 ved Jønsberg.
• Viltgjerde på hele strekningen.
• Viltkryssinger rett nord for Kolomoen og ved Norvimarka.
• Rasteplassen i sørgående retning ved Kolomoen vil bli noe
større.
Reguleringsplanen i sin helhet kan leses på:
http://www.vegvesen.no/Europaveg/e6kolomoenmoelv/
Reguleringsplaner/Stange

Kåterudkrysset: Slik blir det nye krysset og området rundt dette på Kåterud.

Trafikksikkerhetstiltak

Statens vegvesen har utarbeidet en trafikksikkerhetsplan for
lokalvegnettet i Stange med forslag til avbøtende tiltak som
følge av en eventuell trafikkvekst som følge av at E6 finansieres
med bompenger. Følgende tiltak er prioritert i reguleringsplanen:
• Sikring av kryssing av fylkesveg 222 ved Ottestad kirke. Det
er her foreslått å fjerne passeringslomma og i stedet vil det
bli etablert et eget felt hvor trafikantene kan svinge til venstre.
Som et fartsdempende tiltak vil det også etableres trafikkøyer
ved krysningssted.
• Bygging av gang- og sykkelveg langs fv. 24 mellom
Starhellinga og Stange.
• Å flytte busslomme langs fv. 222 ved Solheimkrysset i retning
Stange noe sørover.

Bygging

En vedtatt reguleringsplan viser hvilket areal Statens vegvesen
trenger til den fremtidige vegen og hvordan arealene inntil vegen
er tenkt brukt. Det må imidlertid utarbeides enda mer detaljerte
byggeplaner før utbyggingen mellom Kolomoen og Kåterud kan
ta til. I tillegg må finansieringen avklares før byggingen kan ta til.
Stortinget skal våren 2013 behandle Nasjonal transportplan for
perioden 2014–2023, og det er ventet at denne planen sier noe
om når utbyggingen av E6 nordover fra Kolomoen kan bygges.

Grunnerverv

Statens vegvesen har kjøpt noen eiendommer mellom Kolomoen
og Kåterud, men det meste av grunnervervet vil gjennomføres
etter at reguleringsplanene er vedtatt. Dette henger sammen
med at reguleringsplanen sier hvilket areal etaten trenger til
vegutvidelsen på strekningen. Statens vegvesen avventer
Stortinget sin behandling av Nasjonal Transportplan før
grunnervervet eventuelt intensiveres. Grunneiere og andre er
likevel velkommen til å ta kontakt med Statens vegvesen i forhold
til den fremtidige firefeltsvegen gjennom Stange.

Gang- og sykkelveg langs fv. 24

Statens vegvesen og Stange kommune har utarbeidet ett
forslag til reguleringsplan langs fylkesveg 24 mellom Stange
og Starhellinga. Denne planen er på offentlig høring fra 12.
desember 2012 til 6. februar 2013. Statens vegvesen ønsker
beboere på strekningen og andre interesserte kommer med
innspill til planen. Planen kan leses på www.vegvesen.no/
vegprosjekter/e6gardermoenbiri, på rådhuset på Stange og
Stange bibliotek. Representanter fra vegvesenet vil være til stede
i Stange rådhus tirsdag 22. januar 2013 mellom klokken 15 og
18 for å svare på spørsmål om planen.

Planleggingsleder Jan Terje Løitegård på telefon 62 55 36 82 eller epost jan.loitegard@vegvesen.no .
Grunnerverver Jan Erik Noreng på telefon 62 55 36 96 eller epost jan.noreng@vegvesen.no .
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