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Forord
KS1 innføres i samferdselssektoren fra 2006, og E6 mellom Lillehammer og Otta i Oppland er valgt
som et av to pilotprosjekter som gjelder veg. Det andre er på E39 mellom Stavanger og Haugesund. I
tillegg er det et pilotprosjekt på jernbane mellom Eidsvoll og Hamar.
KS1 innebærer kvalitetssikring av prosjekter på et tidlig nivå med formål å sikre et bedre
samfunnsmessig beslutningsunderlag for valg av konsept, samt få bedre statlig styring av store
samferdselsprosjekter.
Som grunnlag for KS1 skal det utarbeides konseptvalgutredninger (KVU) som skal analysere
samfunnets behov for investeringene, beskrive målsettinger, samt vurdere ulike konsepters
samfunnsmessige effekter. Regjeringen skal med utgangspunkt i konseptvalgutredningen,
høringsuttalelser fra lokale og regionale myndigheter, samt rapport fra konsulentgrupperingene som
kvalitetssikrer konseptvalgutredningen, beslutte hvilket konsept det skal arbeides videre med.
Denne konseptvalgutredningen omhandler E6 på strekningen Lillehammer – Otta, og siden
konseptvalgutredningen har status som pilot, danner den deler av grunnlaget for hvordan KS1-regimet
blir utformet. Det skal også utarbeides en behovsutredning for E6 fra Lillehammer og sydover mot
Kolomoen sør for Hamar.
Lars Eide ved strategistaben i Region øst har ledet kjernegruppen for arbeidet. Gruppen har ellers
bestått av Bjørn Hjelmstad fra Ressurs i Region øst, og Bjørn Kummeneje og Ulf Haraldsen fra
Vegdirektoratet. Jan M. Vevatne fra Naturvernforbundet og Harald Thoresen fra NHO Innlandet har
fungert som hhv miljø – og næringsopponenter i arbeidet. Kjernegruppen har hatt konsulentbistand
fra Kristian Lein ved Østlandsforskning.
Konseptvalgutredningen for Lillehammer - Otta er skrevet etter en mal som har blitt utviklet parallelt
med denne konseptvalgutredningen. Innholdet er preget av bl.a. arbeidsseminar med lokale og
regionale deltagere, samt flere møter med konsulentgrupperingene. Prosessen er mer utførlig beskrevet
i dokumentet.
Konseptvalgutredningen for E6 i Gudbrandsdalen ble levert Samferdselsdepartementet i mars 2007.
Samferdselsdepartementet skrev i brev i av 16. april 2007 at konseptvalgutredningen Lillehammer –
Otta i større grad skulle være gjenstand for en korridorvurdering, og at både jernbane og forholdet
mellom riksveg 3 og E6 skulle belyses nærmere. I møter med Samferdselsdepartementet vår og høst
2007 ble det avklart at KVU for E6 nord for Lillehammer skulle sendes inn samtidig med KVU for E6
sør for Lillehammer. I møtene ble også samfunnsmål for utredningene og konseptene diskutert og
avklart.
Statens vegvesen mener at signalene fra Samferdselsdepartementet er ivaretatt i denne revisjonen av
konseptvalgutredningen for pilotstrekningen Lillehammer – Otta.

Statens vegvesen Region øst november 2007.
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1 Situasjon
1.1 Prosjektide – bakgrunn for konseptvalgutredning
Utbedring av E6 gjennom Gudbrandsdalen har vært planlagt i en årrekke for å bedre
framkommeligheten for næringslivets transporter og for å forbedre en ulykkesbelastet strekning.
Dagens E6 går også gjennom de fleste tettstedene i Gudbrandsdalen og er i dag en utrygg barriere for
ferdsel i lokalmiljøene.
På deler av strekningen gjennom Gudbrandsdalen er ny trase planavklart på midten av 90-tallet.

Figur 1 Oversikt over utredningsområdet.
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1.2 Om geografi
1.2.1 Avgrensing av området
Den aktuelle strekningen ligger i Gudbrandsdalen i Oppland fylke og går fra kryss med fv 312 ved
Ensby i Øyer kommune (ved kommunegrensa mot Lillehammer) til Otta i Sel kommune (kryss med rv
15). Avstanden fra Ensby/Lillehammer grense til Otta er ca 105 km. Kommunene som omfattes av
utredningen er (nevnt fra sør til nord): Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. Lillehammer
kommune omtales i denne utredningen pga. dens viktige rolle for Gudbrandsdalen.

1.2.2 Om andre geografiske forhold
Gudbrandsdalslågen renner gjennom de aktuelle kommunene, og Gudbrandsdalen på begge sider av
elven karakteriseres av kulturlandskap preget av primærnæringene. Utover dalen og dalsidene består
kommunenes arealer i stor grad av fjell og fjellvidder. På østsiden av Gudbrandsdalen ligger, regnet
fra sør mot nord, Øyerfjellet, Ringebufjellet, Venabygdsfjellet, Kvamsfjellet og Rondane lengst mot
nord. Rondane Nasjonalpark er 572 km2, og var Norges første nasjonalpark. Deler av nasjonalparken
ligger innenfor Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel kommuner. På vestsiden av Gudbrandsdalen er
det også fjellområder som strekker seg fra Skeikampen i sør, via Fronsfjellet over til Gålå og inn i
Jotunheimen og over mot Valdres. Fjellområdene har betydelig verdi for de aktuelle kommunene både
til rekreasjon for befolkningen og i næringssammenheng som utgangspunkt for reiseliv, aktiviteter og
hytter. Dette omtales videre i kap 1.2 og 1.3.
Bosettingen i de fem kommunene er primært konsentrert til selve Gudbrandsdalen, og det er østsiden
av dalen (der E6 går) som er tettest befolket. I Øyer kommune danner Musdalen fra Tretten over mot
Gausdal en sidedal med noe befolkning. Ringebu kommune strekker seg via Venabygd helt over
fjellet til å omfatte deler av Imsdalen, som geografisk tilhører Østerdalen. Sør-Fron omfatter også
deler av Espedalen, en ”parallelldal” til Gudbrandsdalen. I Nord-Fron går en sidedal (rv 255) opp til
Skåbu, som utgjør et lite bygdesamfunn. Fra Harpefoss i Sør-Fron går fv 401 opp mot Gålå, kjent bla.
for Per Gynt- forestillingene ved Gålåvannet. På Sjoa i Sel kommune er det kryss med rv257 som går
opp Heidalen og over mot høyfjellet i Jotunheimen/Valdresflya.

1.3 Om næringsliv og befolkning
1.3.1 Næringsliv og befolkning i Gudbrandsdalen
Folketallet øker i Lillehammer, men går ned i de andre kommunene
Lillehammer har tradisjonelt fungert som ”Gubrandsdalens by”, noe som i praksis viser seg i betydelig
arbeidspendling fra de aktuelle kommunene som omfattes av denne utredningen (se omtale nedenfor).
Lillehammer er også handelssentrum for Gudbrandsdalen.
Kommunesentra i de andre kommunene er Tingberg (Øyer), Ringebu sentrum (også kalt Vålebru
(Ringebu), Hundorp (Sør-Fron), Vinstra (Nord-Fron) og Otta som har hatt bystatus siden 2000 i Sel
kommune. Øvrige mindre sentra er Granrudmoen og Tretten i Øyer, Fåvang i Ringebu, Harpefoss i
Sør-Fron, Kvam og Skåbu i Nord-Fron og Sjoa i Sel.
Det samlede folketallet i de fem kommunene i planområdet var 24 552 pr 1.7.06. Øyer hadde 4865
innbyggere, Ringebu 4574, Sør-Fron 3222, Nord-Fron 5817 og Sel 6074. Kommunene har som
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figuren viser opplevd tilbakegang i innbyggertallet de siste 20 årene. Lillehammer hadde et folketall
på 25 417 pr 1.7.06.
I perioden 1986-2006 gikk folketallet i de fem kommunene ned med 1570 personer, tilsvarende 6
prosent 1 . Nedgangen var størst for Ringebu med 13 pst, mens Øyer har hatt en vekst på 8 prosent.
Nedgangen i folketallet har vært relativt jevn for de fire kommunene. Øyer opplevde vekst mellom
1990 og 1998, og har siden hatt ganske stabilt innbyggertall. De aktuelle kommunene opplever samlet
sett en aldrende befolkning, som bl.a medfører at innbyggertallet sannsynligvis vil fortsette svakt
nedover. SSB befolkningsprognose tilsier en fortsatt svak befolkningsnedgang fram til 2025 2 .
Nedgangen gjelder først og fremst Sel og Ringebu, mens de andre kommunene iht. denne prognosen
kan forvente om lag uendre folketall om 20 år.

Figur 2 Folketallsutvikling i Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel. 1986-2006 (Kilde: SSB
Statistikkbanken).

I motsetning til kommunene i planområdet har folketallet økt i Lillehammer. Fra 1986 til 2006 økte
antall innbyggere med vel tre tusen (15 prosent økning). Økningen var sterkest fram til midten av 90tallet, men har også fortsatt etter det.
SSBs prognoser viser svak vekst i folketallet de neste 20 årene, alt. MMMM gir en økning på vel 1000
innbyggere fram til 2025.

1
2

I denne 20-årsperioden økte folketallet i Norge med 12 prosent.
Alternativ MMMM – middels nasjonal vekst/mobilitet/aldring/innvandring.
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Figur 3. Folketallsutvikling i Lillehammer (Kilde: SSB Statistikkbanken).

Nord for Sel kommune ligger Dovre, med kommunesenteret Dombås. Her tar E 136 (mot Åndalsnes
og Ålesund) av fra E6 i kryss midt i sentrum. Dovre har snaut 3000 innbyggere og kjennetegnes i
likhet med kommunene i planområdet ved befolkningsnedgang, hele 12 pst i perioden 1986-2006.
Små endringer i sysselsetningen
Antall arbeidsplasser og sysselsatte viser relativt små endringer i perioden 1990 til 2005, jf tabellen
nedenfor. I tabellen viser antall sysselsatte hvor mange i de respektive kommunene som har arbeid (i
eller utenfor egen kommune), mens antall arbeidsplasser viser hvor mange som arbeider innenfor
kommunens grenser (bosatt i eller utenfor kommunen). Antall arbeidsplasser pr 100 sysselsatte
framstiller om kommunen er en innpendlings- (>100) eller utpendlingskommune (<100).
Tabell 1 Utviklingen i antall arbeidsplasser (sysselsetting etter arbeidssted), sysselsatte etter bosted 1990 –
2005, samt antall arbeidsplasser og sysselsatte pr. 4. kvartal 2005.

Antall arbeidsplasser
Endr
Endr
1990/
2000/
2005 2005
2005

Antall sysselsatte
Endr
Endr
1990/
2000/
2005 2005
2005

Nord-Fron

2535

2,1 % -0,9 %

2883

Sel
Sør-Fron
Ringebu
Øyer
Alle
kommunene

2983
1142
2257
1729

4,0 % -2,3 %
-9,3 % -6,1 %
7,0 % 0,5 %
14,0 % -1,5 %

2916
1540
2224
2455

10646

4,6 % 12641
0,7 % 90672
2 298
000
2280536 14,8 % 1,6 %
Landet
Kilde: SSB/Panda og bearbeidet av Østlandsforskning 3
Lillehammer
Oppland

14 992
83 280

4,0 % -1,7 % 12018

18,4 %
6,4 %

3

2,7 % -0,9 %

Arbeidsplasser
pr 100
sysselsatte
19
90

2000

2005

88

88

-3,3 %
-0,9 %
-2,2 %
-0,3 %

88
10
0
84
93
69

101
78
99
71

102
74
101
70

3,3 % -1,6 %

88

89

89

12,9 % -0,7 %
5,7 % -0,9 %

11
3
91

113
90

119
92

14,4 %

99

99

99

1,5 %
3,0 %
-2,1 %
12,4 %

1,6 %

Sysselsettingsstatistikken ble omlagt i 2001. ØF har tilgang på data etter nye og gamle metoder, som er brukt
for å justere tallene for 2000 slik at en får en sammenhengende tidsserie for 2000 – 2005.
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De fem kommunene Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu og Øyer har til sammen i overkant av 10.000
arbeidsplasser, mens Lillehammer alene har snaut 15 000 arbeidsplasser. De siste fem årene har tallet
på arbeidsplasser økt noe når en ser de alle de seks kommunene under ett. Men utviklingen i
kommunene i planområdet (Øyer, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel) skiller seg fra Lillehammer.
For de fem førstnevnte har det vært svak nedgang i antall arbeidsplasser siden 2000, mens det har vært
vekst både i Lillehammer og på landsbasis. Sør-Fron har hatt en sterk reduksjon i antall arbeidsplasser,
mens Ringebu har hatt en liten vekst. I de andre tre kommunene har det vært en moderat nedgang. De
fem kommunene har også hatt en svakere utvikling enn landet og fylkesgjennomsnittet når en ser 15 år
tilbake i tid. Øyer har imidlertid hatt en sterk vekst fra 1990 – 2005, som har sammenheng med OL i
1994. I kraft av økning i antall arbeidsplasser som er sterkere enn på landsbasis, framstår Lillehammer
som ”motoren” i dette bildet. Veksten har skjedd med basis i offentlig og privat tjenesteyting, og har
bl.a betydd økning i innpendlingen til kommunen.
Det er knapt 25.000 sysselsatte personer bosatt i de seks kommunene, av disse ca 12 000 bosatt i de
fem kommunene i planområdet. Utviklingen i antall sysselsatte etter bosted viser noe av den samme
utviklingen som antall arbeidsplasser når vi ser på kommunene under ett. Sør-Fron har hatt en svært
negativ utvikling i antall arbeidsplasser, men en langt mindre negativ utvikling i antall sysselsatte.
Antallet arbeidsplasser pr sysselsatt har dermed blitt redusert og netto utpendling fra kommunen har
økt. Ringebu har hatt en motsatt utvikling i perioden og har omtrent fått balanse mellom arbeidsplasser
og sysselsatte. I Nord-Fron, Sel og Øyer har antall sysselsatte gått svakt ned siden 2000, og utviklet
seg om lag i takt med antall arbeidsplasser. Også i Lillehammer har sysselsettingen gått svakt ned de
siste årene, og dermed utviklet seg svakere enn antall arbeidsplasser.
Pendlingen har økt litt
Øyer er den av de fem kommunene som har størst netto utpendling, med stabilt ca 30 prosent færre
arbeidsplasser enn sysselsatte, jf tabell 1.1. Sel har tilnærmet balanse mellom antall arbeidsplasser og
sysselsatte, mens Nord-Fron har netto utpendling med omtrent 12 prosent færre arbeidsplasser enn
sysselsatte. I begge disse to kommunene har nettoutpendlingen vært ganske stabil over tid. I Sør-Fron
har som nevnt netto utpendling økt siden 1990, og det var i 2005 om lag 25 prosent færre
arbeidsplasser enn sysselsatte. I Lillehammer har netto innpendling økt i takt med ganske sterk vekst i
antall arbeidsplasser, og det er pr 2005 ca 20 pst flere arbeidspasser i kommunen enn sysselsatte
innbyggere.
Tabell 2 viser pendlingsstrømmene i 2004 mellom de 5 kommunene i planområdet, samt i forhold til
naboregioner, Hamarregionen, Oslo/Akershus, Vest-Oppland og landet ellers. Pendling mellom
Lillehammer og de fem kommunene i Gudbrandsdalen kan også avleses i tabellen. De største
pendlingsstrømmene merket med gult i tabellen. I tabellen avleses pendling mellom de fem
kommunene i firkanten øverst til venstre. Pendling fra kommunene og til kommuner/regioner utenfor
de fem kommunene leses av i firkanten øverst til høyre. Nederst framkommer pendling fra
kommuner/regioner utenfor de fem kommunene og til de aktuelle kommunene.
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Tabell 2 Pendlingsstrømmer 2004. Antall personer (Kilde: Panda).
Pendling til:
0516 Nord- 0517 Sel 0519 Sør
0520
Fron
Fron Ringebu
Pendling fra:
0516 Nord-Fron
0517 Sel
0519 Sør-Fron
0520 Ringebu
0521 Øyer
Dovre og Lesja
Skjåk, Lom og Vågå
Lillehamr og Gausdal
Vest-Oppland
Hamarregionen
Oslo og Akershus
Landet ellers
Sum arbeidsplasser

1972
103
286
63
8
11
32
38
10
14
19
26
2582

128
2253
24
13
6
120
301
36
10
10
19
40
2960

192
10
815
68
8
4
9
18
4
5
8
26
1167

120
18
205
1654
75
4
9
50
22
17
18
37
2229

0521
Øyer

Sum
Skjåk,
Lillehmr
sysselsatte
Dovre og Lom og og
VestHamarOslo og Landet
etter bosted
Lesja
Vågå
Gausdal Oppland regionen Akershus ellers
9
4
10
80
22
26
242
105
2910
1
59
109
113
12
25
149
97
2949
11
2
4
59
15
9
92
49
1571
68
2
9
142
18
26
119
41
2223
1284
3
3
820
36
65
113
52
2473
1
2063
21
47
15
3
101
129
2519
11
16
62
38
15
207
126
4376
3550
296
4
24
12690
443
691
886
442
15618
23
7
15
831
45621
847
5899
2637
55926
22
3
22
1176
828
33723
3071
2032
40923
6
13
33
248
856
662
26514
524865
496469
54
85
87
607
1536
2398
80701 1532050
1617647
1786
2261
3887
16875
49440
38490
588049 1564274
2274000

Generelt sett er pendlingshyppigheten ganske høy i planområdet. Bare omtrent halvparten av de
bosatte i Øyer og Sør-Fron arbeider i bosettingskommunen. Andelen er 68 % i Nord-Fron og hhv 74 %
og 76 % i Sel og Ringebu. Andelen av arbeidsplassene som er besatt av arbeidstakere bosatt i samme
kommune er mellom 70 % og 76 % i de fem kommunene.
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) deler inn landet i 161 lokale bo- og
arbeidsmarkedsregioner med utgangspunkt i pendlingsmønsteret. Hovedprinsippet for denne
inndelingen er at hvis en kommune har en pendling på minst 10 % til en senterkommune, så regnes
den som omland til senterkommunen. (Juvkam 2002). De seks kommunene hører ikke til samme boog arbeidsmarkedsregion. Sel er i samme bo- og arbeidsmarkedsregion som Vågå. Nord-Fron, SørFron og Ringebu utgjør en egen bo- og arbeidsmarkedsregion 4 . Det er omfattende pendling mellom de
tre kommunene og spesielt mellom Nord-Fron og Sør-Fron. Lillehammer utgjør sammen med Øyer og
Gausdal en egen bo- og arbeidsmarkedsregion 5 .
De fem kommunene i planområdet orienterer seg dermed i flere retninger når det gjelder pendling. Vi
har i tabell 1.2 slått sammen de tre kommunene i Ottadalen. Tabellen viser at omtrent 300 personer
pendler inn til Sel fra Vågå, Lom eller Skjåk. Dette utgjør ca 10 % av arbeidsplassene i Sel. I tillegg
pendler 120 personer til Sel fra Dovre og Lesja. Sørfra er det en del pendling fra Nord-Fron til Sel,
men ellers lite fra de kommunene som ligger lenger sør. Fra Sel går pendlingen tilsvarende til
Ottadalen og Nord-Fron.
Øyer er vendt sørover og over 800 personer (33 % av de sysselsatte bosatt i Øyer) pendler til
Lillehammer eller Gausdal. Nesten 300 personer pendler motsatt vei. Det er også litt pendling mellom
Øyer og Ringebu, men i langt mindre målestokk. Innpendlingen til Lillehammer er for øvrig dominert
av bosatte i Ringsaker og Gausdal, der ca 1000 personer i hver kommune arbeider i Lillehammer
(kilde SSB Statistikkbanken).
En relativt omfattende pendling til Oslo/ Akershus er felles for alle de fem kommunene. Ser en på de
fire nordligste kommunene, Sel, Nord-Fron, Sør-Fron og Øyer, er pendlingen til Oslo-området
betydelig større enn pendlingen til Lillehammer/Gausdal. I Nord-Fron pendler 14 pst av de sysselsatte
ut av Gudbrandsdalsregionen, andelen for de øvrige kommunene ligger rundt 10 pst. Manglende data
gjør det vanskelig å fastslå næringstilknytning og pendlingsmønster for langpendlerne, f.eks hvor
mange pendlere ansatt innen bygg og anlegg eller forretningsmessig tjenesteyting som pendler fra
Gudbrandsdalen til Oslo. Data finnes for antall utpendlere med arbeidsplass i bygg og anlegg som
4
5

Som sammenfaller med Fylkeskommunens planregion ”Midt-Gudbrandsdal”.
Som sammenfaller med Fylkeskommunens planregion ”Lillehammerregionen”.
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pendler, men ikke hvor. Statistikken ser imidlertid ut til et stykke på vei å bekrefte det ”tradisjonelle”
bilde av pendleren fra Gudbrandsdalen som ukependler til bygg/anlegg i Oslo eller i større vei- eller
kraftutbygginger rundt om i landet. F.eks er om lag 1 av 4 pendlere fra Nord-Fron tilknyttet bygg og
anlegg. Andelen for de andre kommunene er noe lavere, men både Ringebu, Sel og Sør-Fron ligger på
15-20 pst, dvs høyere enn andelen arbeidsplasser innen bygg og anlegg. Off. sektor utgjør også en stor
andel av pendlerne, men er ikke overrepresentert i forhold til andel av arbeidsplassene.
Næringslivet orientert mot off. sektor, reiseliv og landbruk viktig
Bildet av næringslivet i de seks kommunene er ganske sammensatt, men en del fellestrekk gjelder,
spesielt for de fem kommunene i planområdet. Alle kommunene har relativt sett høy andel av
sysselsettingen i primærnæringer og kommunal/fylkeskommunal forvaltning. Privat tjenesteyting
utenom hotell/restaurant og varehandel er langt mindre viktig enn for landet under ett. Varehandelen
er viktig for handelssenter-kommunene Nord-Fron og Sel, samtidig som stor reiselivsnæring i flere
kommuner bidrar til å trekke opp antall ansatte innen hotell og restaurant. Industrien er viktig i noen
av kommunene, som Sel og Ringebu. Lillehammer kjennetegnes av en stor tjenesteytende sektor, med
vekt på statlig tjenesteyting og en struktur innen privat tjenesteyting som en ganske lik
landsgjennomsnittet. Industrien utgjør en relativt liten del av arbeidsplassene. Figur 4 viser fordelingen
av arbeidsplasser i kommunene. Tallene kommenteres nedenfor sammen med en beskrivelse av større
arbeidsplasser.
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Figur 4 Næringsstruktur i kommunene 2004. Andel av arbeidsplassene i ulike næringer. Prosent (Kilde
Panda).

Figur 4 viser en klar overrepresentasjon av primærnæringer (dvs i hovedsak jordbruk) i de fem
kommunene i planområdet. Dette gjelder særlig Sør-Fron og Ringebu som har henholdsvis 18 % og 14
% av arbeidsplassene i primærnæringene. Lillehammer ligger derimot klart lavere enn andelen på
landsbasis som er 3 pst.
Mellom 25 % og 30 % av arbeidsplassene knyttet til kommunal og fylkeskommunal forvaltning i de
fem kommunene i planområdet, noe høyere enn landsgjennomsnittet. Betydelig netto utpendling i
noen kommuner kan være med å forklare dette. Kommunene som ikke har netto utpendling (Ringebu
og Sel) har noe lavere andel arbeidsplasser i denne sektoren er for de fem kommunene under ett.
Lillehammer ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet, med 19 prosent.
Alle kommunene er underrepresentert når det gjelder finansiell og forretningsmessig tjenesteyting,
men Lillehammer ligger bare så vidt under landsgjennomsnittet. Det er nesten ingen statlige
arbeidsplasser i de fem kommunene i planområdet, mens Lillehammer har om lag dobbelt så stor andel
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enn landsgjennomsnittet med 20 pst, eller ca 3000 av arbeidsplassene innen statlig forvaltning. Flere
større institusjoner bidrar her, slik som Forsvaret (Jørstadmoen og Hovemoen), Fylkesmannen i
Oppland, regionadministrasjon for Statens vegvesen, Høgskolen i Lillehammer og Gudbrandsdal
politidistrikt.
Sel og Ringebu har 16 % av arbeidsplassene innenfor industrien, noe over landsgjennomsnittet. SørFron og Lillehammer har på den annen side lite industri. Foruten off. sektor (kommunene) finnes de
største arbeidsgiverne primært innen industrien. Sett i forhold til landet som helhet er
næringsmiddelindustrien viktig i de aktuelle kommunene 6 . Større bedrifter er Terina (Gilde) sitt
anlegg på Lillehammer med nær 150 ansatte, Tines Øst sin ostefabrikk på Tretten i Øyer kommune
med nær 100 ansatte, meierianlegget til Tine på Frya i Ringebu med ca 120 ansatte og Gilde Hed Opps
slakteri på Otta som har om lag 70 ansatte. Trelast- og trevareindustrien er også en viktig industrigren i
de fem kommunene i planområdet. Blant større bedrifter kan nevnes Bruvoll Sag (ca 30 ansatte) i
Øyer, Ringebu og Fåvang sag i Ringebu (ca 25 ansatte hver), Forestias sponplatefabrikk på Kvam i
Nord-Fron som sysselsetter i underkant av 50, Otta sag som har om lag 40 ansatte og Nor Dans
vindusfabrikk på Otta som har om lag 115 ansatte. Av større bedrifter i andre industribransjer nevnes
hhv. Gudbrandsdalens Uldvarefabrik og Swix Sport på Lillehammer som hver har ca 100 ansatte.
Tveits smie i Sør-Fron med nærmere 30 ansatte, Isoterm og Norac i Ringebu som hver har ca 30
ansatte og produserer hhv. innredninger og avløpsrør. På Otta produserer Granit Kleber ovner av
kleberstein (ca 30 ansatte), Minera utvinner skifter (ca 70 ansatte) og AIT Trykk driver bokproduksjon
(ca 70 ansatte).
Alle de fem kommunene i planområdet er noe overrepresenterte i forhold til landsgjennomsnittet når
det gjelder bygg og anlegg. Dette gjelder spesielt Nord-Fron og Øyer. Blant større bedrifter (>20
ansatte) kan nevnes Pass Bygg (Øyer), Åge Haverstad Maskinentreprenør (Sør-Fron), Erling Rolstad
(Nord-Fron), Nordbohus Vinstra (Nord-Fron), OM Bakken Bygg (Nord-Fron), Rudi og Skogum bygg
(Sel). I de senere årene har den sterke utviklingen innen hyttebygging vært en viktig ”motor” for
bygge- og anleggsnæringen i Gudbrandsdalen.
Hhv 19 % og 17 % av sysselsettingen i Nord-Fron og Sel er i varehandelen, mens andelen er lav i SørFron, Ringebu og Øyer. Vinstra og Otta fungerer som handelssentra i sine regioner og i tillegg er det
sannsynligvis mange tilreisende og gjennomreisende som handler i disse sentraene. Det er
sannsynligvis en betydelig handelslekkasje fra Øyer i retning Lillehammer, til tross for at Øyer har
mange turister og fritidsboliger.
Hotell- og reiselivsnæringen står spesielt sterkt i Sør-Fron og Øyer med ca 13 % av arbeidsplassene.
På landsbasis er det bare 3 % som er sysselsatt innenfor denne næringen. Reiselivet i Gudbrandsdalen
utøves med utgangspunkt både i ”gjennomfartsturisme”, f.eks på campingplasser og hoteller, og lengre
opphold. Ferie- og fritidsmarkedet er det dominerende (kilde: Ericsson m.fl 2004). Større reiselivs/turistområder finnes i alle kommunene. Felles for de fleste av disse er at turistnæring finnes i
kombinasjon med et betydelig antall private hytter (se omtale nedenfor) og i tilknytning til
rekreasjonsområder. Slike hytte-/turistområder er Hafjell i Øyer, Kvitfjell og Venabygdsfjellet i
Ringebu, Gålå i Sør-Fron, Fefor i Nord-Fron, samt Mysusæter og Høvringen i Sel. Blant større
bedrifter innen reiselivsnæringen finner vi flere hoteller og alpinanlegg. Det kan nevnes at i Øyer
sysselsetter Hafjell Alpinsenter ca 45 årsverk, og at Quality Hotell Hafjell har om lag 65 årsverk. I
Sør-Fron er Wadahl Høyfjellshotell og Gålå AS store arbeidsgivere.
Hytter og reiseliv har direkte og indirekte virkninger for hele Gudbrandsdalen, og i 2005 var det totale
turistkonsumet 3 mrd kroner. Antallet direkte og indirekte sysselsatte var 5500 personer, som tilsvarer
mellom 15 og 19% av total sysselsetting 7 .

6

Dvs utgjør en større andel av antall arbeidsplasser i de aktuelle kommune (som gruppe) enn gjennomsnittet for
landet.
7
P. Dybedal, TØI-rapp 863/2006: Økonomiske virkninger av reiseliv i Hedmark og Oppland
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1.3.2 Om arealbruk, natur, kultur og rekreasjon i Gudbrandsdalen
Kommunene i planområdet er preget av store fjellområder som det er knyttet sterke nasjonale
verneinteresser til, dalsidene med kulturlandskap og kulturminner, og selve dalen med sin befolkning
og infrastruktur som er på østsiden av Gudbrandsdalslågen.
Arealene i kommunene i dalføret består i stor grad av utmark (LNF-områder) i og på begge sider av
Gudbrandsdalen. Samlet utgjør jordbruksareal ca 5 prosent av det totale arealet i de seks kommunene,
noe over landsgjennomsnittet. Størstedelen av jodbruksarealet finnes i selve Gudbrandsdalen og i
sidedaler. Kommunene er opptatt av å videreutvikle landbruket, bl.a ved å legge til rette for
tilleggsnæringer. Spesielt kommunene sør i Gudbrandsdalen er betydelige skogbrukskommuner.
Kommunene i planområdet er gjennomgående positive til spredt boligbygging, samtidig som de fleste
kommunene har ledige boligtomter i felt. I flere tettsteder har det de siste årene skjedd noe fortetting i
sentrumsområdene i form av utbygging av leiligheter, noe som i mindre grad har vært initiert av
kommunene selv. Kommunene har stort sett ikke mangel på areal til industri og handel. Her kommer
imidlertid Lillehammer i en noe annen stilling enn de øvrige kommunene.
Det er arealer til rådighet for hytteutbygging, og alle kommunene ønsker å legge til rette for slik
utbygging. Oppland er landets største hyttefylke, med vel 42000 fritidsboliger. Av disse ligger ca 12
000 i de seks aktuelle kommuner; 1245 i Lillehammer, 1875 i Øyer, 3220 i Ringebu, 1566 i Sør-Fron,
1944 i Nord-Fron og 2043 i Sel (kilde SSB).
Antall fritidsboliger er om lag doblet i det aktuelle området siden 1970, og utviklingen har vært særlig
sterk det siste tiåret. Det finnes ikke tall fordelt på kommuner, men for Oppland fylke samlet er det
bygget ca 4 000 nye fritidsboliger i femårsperioden 2001-2006.
Siden 1999 er det oppført ca 400 nye fritidsboliger i Øyer kommune, hvorav de fleste finnes i
tilknytning til alpinanlegget i Hafjell, som er blant landets største. Kommunen legger vekt på at
utvikling av nye hytteområder skal skje på en måte som sikrer størst mulig sammenhengende områder.
I Ringebu har utviklingen vært sterkest i Kvitfjellområdet sør i kommunen, som følge av OL. Ringebu
kommune anslår at det legges opp til en utbygging av 850 fritidsboliger i Kvitfjellområdet i årene som
kommer (kilde: kommundelplan for Kvitfjell Vest). Kvitfjell er blant landets 10 største alpinanlegg
regnet i omsetning og har sammen med Gålå (Sør-Fron) og Skei (Gausdal) et av landets lengste
langrennsløypenett på 600 km (kilde: kommundelplan for Kvitfjell Vest). Sør-Fron har satt av areal til
740 hytter (kilde: Kommuneplanen). Nord-Fron har ikke opplevd den samme sterke utvikling i
hyttebygging som kommunene lenger sør i dalen (jf Kommunedelplan for næring). Det er imidlertid
satt av areal for hyttebygging med samlet ca 1500 tomter, samt at det er satt av areal til
forretningsmessig reiselivsutvikling både på Kvamsfjellet og i Skåbu. I Sel har det vært en sterk
utbygging av hytter i randsona til Rondane nasjonalpark, som utgjør ca 25 pst av kommunens areal.
Sel kommune ønsker å være restriktiv ift. hyttebygging i influensområdet til nasjonalparken, og legger
vekt på å fortette de eksisterende hytteområdene.
Fjellet på begge sider av Gudbrandsdalen oppleves som villmarkspregede områder, selv om den lange
tradisjonen med sæterdrift har preget deler av fjellandskapet. Fjellet er viktige kilder til rekreasjon
både for fastboende, hyttebefolkning og turister. Uberørte friluftsområder finnes bl.a innenfor
Rondane nasjonalpark (Nord-Fron og Sel) og vest for Skåbu (inn mot Jotunheimen), områder som har
stor opplevelses- og naturverdi. Disse områdene trenger sikring mot inngrep og det er ikke ønskelig
med særlig tilrettelegging (kilde: Kommuneplan for hhv Nord-Fron og Sel). Villreinen i DovreRondane regionen er en de siste gjenværende stammene av opprinnelig villrein i Europa. Rondane
Nasjonalpark er Norges nest mest besøkte fjellområde etter Hardangervidda (kilde:
www.hovringen.no).
Den første bosettingen var i midtsonen i Gudbrandsdalen, og deretter ble det etablert gårder også over
og under, og til sist i bunnen av dalen. Hovedvegene fulgte bosettingen, og vegene gikk tidligere i
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liene, før de ble flyttet ned til bunnen av dalen, og utgjorde, sammen med jernbanen, grunnlag for
stasjonsbyene i dalbunnen.
På deler av strekningen Øyer - Tretten ligger Kongevegen i tilknytning til E6, bl.a. ved Skarsmoen.
Tettstedet Tretten innehar verneverdig bebyggelse. I Fåvang utgjør Fåvang kirke og
tettstedsbebyggelsen rundt denne et viktig kulturmiljø. Dyrka mark i dette området har potensial for
funn av kulturminner. På strekningen Frya - Harpefoss innehar det nasjonalt verdifulle
kulturlandskapsområdet store verneverdier knyttet til henholdsvis fredede og verneverdige bygninger
og automatisk fredede kulturminner.
Mellom Harpefoss - Vinstra passerer Kongevegen nært inntil E6 langs deler av strekningen. I Kvam er
det en del verneverdig bebyggelse bl.a. Kvam kirke. Dyrka mark i området, særlig sør for Kvam
sentrum, innehar potensial for funn av kulturminner. På strekningen Sjoa - Bredevangen ligger
verneverdige bygningsmiljøer nært inntil vegen. Det er potensial for funn av automatisk fredete
kulturminner på flere strekninger som ikke er nevnt i denne oversikten. Dette gjelder også dyrket
mark, hvor det kan være bevart rester etter bosetningsspor som ildsteder, kokegroper, stolpehull,
graver osv.
Sidedalen Heidal med seterområder har et særegent kulturlandskap, sammen med fredete hus og
gardsanlegg, og er den bygda i landet som har flest fredete gardsanlegg i fortsatt drift. Heidal
m/seterområder er utpekt som spesialområde i Nasjonal oversikt over verdifulle kulturlandskap i
Norge. Gjennom Heidal renner elva Sjoa som er en av Europas beste elver for elvepadling og rafting,
og danner som sådan utgangspunkt for både rekreasjon og næringsaktivitet.
Flere større kulturarrangementer holdes i Fron, slik som Per Gynt stevnet (jf friluftsoppsetningene av
Per Gynt ved Gålåvatnet) og Titanofestivalen. På Rudi Gård i Sør-Fron holdes det flere konserter og
andre arrangementer i sommerhalvåret.

1.3.3 Nærings- og arbeidsliv i nærliggende landsdeler
E6 gjennom Gudbrandsdalen tjener i dag som hovedtransportåre mellom størstedelen av Østlandet og
Nordvestlandet (Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal). E6 er også forbindelse mellom Østlandet
og Trøndelag/Nord-Norge. Figur 5Figur 1.4 viser fordelingen av arbeidsplasser i Trøndelagsfylkene,
Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane.
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Figur 5 Næringsstruktur i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.
Andel av arbeidsplassene i ulike næringer. Prosentfordeling, pr 4. kv 2005.
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Næringslivet i Sogn og Fjordane er preget av stor vareproduserende sektor
(jordbruk/fiske/fiskeoppdrett og industri), som til sammen står for bortimot 25 pst av sysselsettingen,
mot 15 pst på landsbasis. Viktigste industrisektorer er næringsmiddel (med bedrifter som Lerum i
Sogndal, Nordfjord kjøtt i Stryn, Gilde i Sogndal samt flere bedrifter skipsbygging (bl.a i Førde, Sande
og Florø) og metall/metallvareindustri (konsentrert særlig til Høyanger og Årdal i Sogn). I Nordfjord
ligger tyngdepunktet innenfor industrien innenfor møbelproduksjon og næringsmiddelindustri, særlig
er fiskeforedlingsbedriftene på kysten viktige (kilde: Stamvegutredningen for rute 13/rv 15). Sogn og
Fjordane har, i likhet med de fleste fylker utenom de større sentra, en relativt liten privat
tjenesteytende sektor. Særlig gjelder dette for privat forretningsmessig tjenesteyting der
sysselsettingsandelen utgjør under halvparten av landsgjennomsnittet.
Møre og Romsdal er et av landets største industrifylker. Med nær ca 22 000 sysselsatte står industrien
for ca 20 pst av arbeidsplassene i fylket, mens gjennomsnittet for landet er 12 pst. Innen
primærnæringene sysselsetter fiske/fiskeoppdrett nær halvparten av de totalt vel 7000 sysselsatte.
Tradisjonelt har Møre og Romsdal vært et stort eksportfylke, og eksporttallene viser at fylket er blant
de tre største eksportfylkene i landet med en samlet eksport på ca 17 mrd NOK som utgjør 9 pst av
samlet norsk eksportverdi. Om lag 40 pst av eksporten fra fylket er fisk og sjømat (kilde: NHO Møre
og Romsdal). Fiskerisektoren i Møre og Romsdal er størst i landet både i forhold til fangstvolum,
fangstverdi og brutto verdiskaping, og fylket er det desidert største fangstfylket i landet. De største
industribransjene er næringsmiddelindustri (bl.a meierier, slakterier og flere fiskeforedlingsanlegg),
metallindustri (bl.a Sunndal verk), metallvare og maskinindustri (jf bedrifter som Møre Trafo, Moxy,
Bussbygg, Rolls Royce Marine), skipsbygging (Ulstein, Aker Yards, Kleven) og møbelindustrien som
hovedsakelig er konsentrert på Sunnmøre (bl.a Ekornes, Hjellgjerde, Brunstad, Slettvoll). Både privat
og offentlig tjenesteyting er relativt svakt representert i Møre og Romsdal.
Arbeids- og næringslivet i Sør-Trøndelag er preget av at Trondheim ligger i fylket, 68 pst av
arbeidsplassene i fylket ligger i Trondheim og 57 pst av innbyggerne i fylket bor i byen (kilde SSB
Statistikkbanken). Næringsstrukturen i Sør-Trøndelag bærer derfor ”urbant” preg, dvs. relativt lav
andel sysselsatte i industrien og på den andre siden noe høyere andel sysselsatte innen
forretningsmessig tjenesteyting enn på landsbasis. Industrien preges av stor andel
næringsmiddelproduksjon (EC Dahls Bryggeri, Nidar, Bøndernes Salgslag) og dels av mye
trevareproduksjon. En stor sysselsettingsandel innen offentlig tjenesteyting kan forklares med en stor
undervisningssektor (jf NTNU).
Nord-Trøndelag er et av landets største jordbruks- og skogbruksfylker, og har ca 10 pst av
sysselsettingen innen primærnæringene, mens privat tjenestesektor er relativt svakt representert.
Industrien har betydelig innslag av næringsmiddelindustri, men også trelastindustri, treforedling
(Norske Skog Skogn) og metall-/maskinindustri (bl.a Aker Verdal) sysselsetter mange i fylket. NordTrøndelag har relativt betydelig utpendling til Sør-Trøndelag, 7 pst av de sysselsatte i fylket arbeider i
nabofylket.
Nord-Norge har relativt lav andel av sysselsettingen tilknyttet industrien, men særlig Nordland har et
betydelig antall arbeidsplasser innen industri og da særlig næringsmiddelindustri (i stor grad knyttet til
fiskeri og havbruk) og metallindustri. Næringsstrukturen kjennetegnes også av en relativt stor
fiskerinæring, selv andelen av arbeidsplassene ikke er større enn ca 3 pst.
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1.4 Om samferdsel
E6 og Dovrebanen går i Gudbrandsdalen fra Lillehammer til Dombås og videre over Dovrefjell til
Trondheim. Fra Dombås går Raumabanen og E136 helt nordover i Gudbrandsdalen og ned Romsdalen
til Åndalsnes.

1.4.1 Dagens vegnett og vegtrafikk
Funksjon
E6 Lillehammer – Otta inngår i stamvegruta Oslo – Trondheim som en del av hovedforbindelsen sørnord i landet. Vegen benyttes til næringslivets transporter og annen transport gjennom
Gudbrandsdalen og av bosetting i regionen.
Dagens E6 går utenfor tettstedene fra Lillehammer til Ringebu. Fra Ringebu til avkjøringa til Otta går
E6 gjennom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam. Strekningen er stedvis smal
og svingete. Av problemstrekninger er spesielt Skarsmoen, en seks km lang strekning mellom Øyer og
Tretten, samt strekningen fra Ringebu sør sør til Bredevangen sør for Otta (ca 53 km) hvor vegbredden
varierer mellom 7 og 8 meter og det er dårlig kurvatur (horisontalkurvatur ned mot 150 meters radius).
Mellom Ringebu sør og Otta har 80 % av E6 mindre bredde enn 8,5 meter.
Trafikken er i dag på ca 8200 kjt/døgn ved Lillehammer/ Øyer grense og reduseres gradvis til ca 5700
kjt/døgn ved Otta sør (ÅDT 2005). Gjennom flere av tettstedene i Gudbrandsdalen er bidrar lokal
trafikk til høyere ÅDT på kortere strekninger. Det gjelder blant annet Ringebu (7600 kjt/døgn),
Hundorp (7300 kjt/døgn) og Vinstra (6400 kjt/døgn). Situasjonen i Gudbrandsdalen karakteriseres
ellers av høy sommerdøgntrafikk (SDT), som ligger 30 - 40 % over ÅDT. Dette går ut over
framkommeligheten langs E6 i sommermånedene. Tilsvarende er også situasjonen i forbindelse med
helgeutfarten mesteparten av året.
Andelen av tunge kjøretøyer (lengde > 5,5 meter) varier på strekningen mellom 16 og 25% med et
gjennomsnitt på 20%. Andelen vogntog og semitrailere (lengde over 12,5 meter) varierer mellom 6 til
9%. Dette tilsvarer f.eks 442 ved Ringebu og 520 sør for Otta.
Tabell 3 ÅDT fra 1996 – 2006 Lillehammer - Otta
Trafikkutvikling på strekningen Lillehammer - Otta i løpet av perioden 1996 - 2005

HP
8
9
10
11

Lengde
Fra stedsnavn
km
5,600
8,884
11,298
18,580

12

9,250

13
14
15

10,050
14,350
18,440

STORHOVE X255
ENSBYKRYSSET N XR43
TINGBERG XF312
TRETTEN S ØR X254
FÅVANGKRYSSET N
XR43
VÅLA BRU XF387
HUNDORP ØST X256
VINSTRA NORD X255

16

10,987

SJOA X257

ENSBYKRYSSET N XR43
TINGBERG XF312
TRETTEN S ØR X254
FÅVANGKRYSSET N XR43

1996
gjsn
gjsn.
andel
ÅDT
lange
6443
13
5517
15
5513
16
4620
17

VÅLA BRU XF387

5421

15

6757

19

25 %

HUNDORP ØST X256
VINSTRA NORD X255
SJOA X257

5207
5418
4525

16
15
17

6462
6521
5330

20
18
20

24 %
20 %
18 %

OTTA S ØR XF444

5125

17

5939

17

16 %

5310

16

6392

18

20 %

Til stedsnavn

Gjennomsnitt for strekningen Lillehammer - Otta

17

2005
gisn
gjsn.
andel
ÅDT
lange
7899
14
6593
16
6461
19
5569
19

Økning i
løpet av
10 år
23 %
20 %
17 %
21 %
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E6 gjennom Gudbrandsdalen særpreges av at det mangler tilbud til gående og syklende på mange
strekninger og at det ikke finnes noe godt lokalvegalternativ. Dette innebærer at det er endel
lokaltrafikk og jordbrukstransport på E6.
De mange direkte avkjørslene til E6 på strekningen mellom Øyer og Otta, fører til redusert fartsgrense
på flere strekninger. Mellom Ringebu sør og Otta er det nedsatt fart på nesten halve strekningen.
Når E6 blir stengt (ulykker, flom, ras, etc) er omkjøringsmulighetene få. Eksisterende parallelle
fylkesveger på ene eller andre sida av dalen har ikke slik beliggenhet og standard at de kan fungere
som tilfredsstillende avlastningsveger. Forsinkelsene blir derfor store.
Ulykkessituasjonen
I perioden 1996 – 2005 har det skjedd 278 trafikkulykker med personskade på strekningen
Lillehammer – Otta. I disse ulykker har 41 personer mistet livet og 75 personer har blitt hardt skadd.
Antallet ulykker og drepte/hardt skadde har variert noe over perioden. Etter en nedgang i 2003 og
2004 går utviklingen igjen i negativ retning. Antallet drepte i 2005 er det høyeste siden 1996 med 9
drepte personer og 6 hardt skadde.
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Figur 6. Ulykkesutviking på Ev 6 mellom Lillehammer og Øyer i perioden 1996 - 2005

Fordelingen av ulykkene er noenlunde lik nord og sør på strekningen i Gudbrandsdalen. Lillehammer
– Frya har hadde 19 dødsulykker og 21 ulykker med hardt skadde, mens strekningen Frya – Otta har
hatt 18 dødsulykker og 17 ulykker med hardt skadde. På den delen av E6 som inngår i
demonstasjonsstrekningen for det nasjonale nullvisjonsprosjektet (strekningen Strandtorget –
Tingberg) har det ikke skjedd dødsulykker de siste tre årene.
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Figur 7. Fig 7a: Fordeling av alle personskadeulykker. Fig. 7 b: Fordeling av personskadeulykker med
drepte etter ulykkestype, og hardt skadde etter ulykkestype:

Fordeling av ulykker etter ulykkestype viser at utforkjøringsulykker dominerer med sin andel på 36 %.
Møteulykker står for 29 % av alle ulykker mens andelen av ulykker i forbindelse med kryss eller
avkjørsel er 21 %. Skadeomfanget etter ulykker står ikke i samsvar med ulykkesandelen. Hele 60 % av
de drepte og hardt skadde på strekningen de siste 10 år var involvert i en møteulykke. Ulykkene er
fordelt over hele året, men med en noe større andel om sommeren når trafikken er høyest. Over 60 %
av de alvorlige ulykker har skjedd ved tørr og bar veg. Tre fjerdedeler av alle alvorlige ulykker på
strekningen har ved dagslys.
Vogntog var innblandet i mer enn hver tredje ulykke med drepte. Trafikkulykker på strekningen har i
løpet av perioden kostet samfunnet hele 1.968 mill kr.
Luft og støy
Langs E6 i Gudbrandsdalen er mennesker som kommer innenfor tiltaksgrensene for luftforurensing
svært få. Støy måles i tillegg med en støyplageindeks (SPI). Det er i dag 800 personer mellom
Lillehammer og Otta som er beregnet å være støyplaget fra utendørs kilder. Disse 800 er ikke innenfor
tiltaksgrensene.

1.4.2 Om kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken i Gudbrandsdalen består av togtilbud, ekspressbusstilbud, regionalt busstilbud og
lokalbusser/skolebusser.
Togtilbudet og ekspressbusstilbudet dekker ulike markeder:
 Togtilbudet har rask framføring til en høy pris, mens
 Ekspressbusstilbudet har lengre framføringstid men til en lavere pris.
Forskjellen i tilbudet mellom tog og ekspressbuss gjennom Gudbrandsdalen er videre at
ekspressbusstilbudet har høyere frekvens. Da ekspressbusstilbudet er innrettet ift. å betjene Oslo til/fra
Trondheim og Vestlandet, er frekvensen ikke godt fordelt over døgnet. Publikum etterspør tilbud med
høy frekvens og høy komfort, og dette innebærer at mange kjører bil til Lillehammer og tar toget
derfra. Togtilbudet mellom Lillehammer og Oslo har nå timesfrekvens.
Togtilbudet
Togtilbudet i Gudbrandsdalen består i dag av til sammen 5 togavganger. Disse er tog til/fra Dombås (1
avgang), Åndalsnes (1 angang) og Trondheim (3+1;sistnevnte er nattog) avgang(er) (man – fre) i hver
retning mellom Otta og Lillehammer. Toget stopper ordinært på Otta, Vinstra, Ringebu og
Lillehammer og ved behov på Kvam og Hunderfossen.
Togtilbudet er utvidet fra 2007 mellom Dombås – Oslo. Dette gjør det mulig å delta på
formiddagsmøter i Oslo (ank Oslo kl. 09:34). Det er flere muligheter til retur på ettermiddagen.
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Godstransporten mellom Trondheim og Oslo går i all hovedsak på Dovrebanen gjennom
Gudbrandsdalen. Ved Dombås blir godsmengdene på Dovrebanen øket pga. transport fra Åndalsnes på
Raumabanen.
Ekspressbusstilbudet
Ekpressbusser er definert som ”langlinjebusser” med et begrenset antall stopp. Dets viktigste trekk er
høy hastighet og at de følger stamveger og andre større riksveger. Det er i dag 12 ekspressbussruter i
hver retning som stopper på utvalgte stoppesteder i Gudbrandsdalen.
Ekspressbusstilbudet er tilpasset service og fritidsmarkedet, og studenter utgjør en viktig
trafikantgruppe. Rutetilbudet gjennom Gudbrandsdalen er satt opp med utgangspunkt i destinasjonene
på Vestlandet, Trøndelag og Oslo. Således er ekspressbussene et viktig tilbud også for reiselivet i
Gudbrandsdalen. Rutetilbudet er ikke tilpasset befolkningen i Gudbrandsdalen sitt behov for å nå for
eksempel et formiddagsmøte i Oslo. Nordgående tilbud om ettermiddagen er bedre enn sørgående om
formiddagen.
Regionalt busstilbud
Oppland fylkeskommune har opprettet regionalt busstilbud mellom Lillehammer og Otta, men på
denne relasjonen er dette ikke tilpasset arbeidsreisende. Tilbudet består av:
2 avganger i hver retning til/fra Otta (med tilknytning ny rute nordover på Rv15)
1 avgang i hver retning som stopper på Otta.
Disse tre regionale bussrutene går delvis på E6 og delvis på det lokale vegnettet.
På relasjonen Ringebu – Lillehammer finnes et busstilbud tilpasset arbeidsreisende, med 1 avgang fra
Ringebu på morgen og 2 fra Lillehammer, hvor den ene avgangen er en av de 2 avgangene nevnt
ovenfor.
Lokalbusser/skolebusser
Lokalbusstilbudet i Gudbrandsdalen er i all hovedsak identisk med skolebusstilbudet morgen og
ettermiddag. Unntaket er i Lillehammerregionen hvor det er etablert et tilbud Tretten/ Hafjell –
Lillehammer som er tilpasset arbeidsreisende og reiselivsdestinasjonen Hafjell.

1.4.3 Om gang- og sykkel
Statens vegvesen arbeider med å legge til rette for økt bruk av sykkel ved å styrke innsatsen for
utbygging av gang – og sykkelveger, samt andre tiltak for å tilrettelegge for gående og syklende.
Årsaken er at sykkel ønskes som miljøvennlig transportmiddel i tillegg til at sykkel har et positivt
helseaspekt. Sykkel, kollektivtransport og gange inngår i en strategi for å oppnå mer miljøvennlig
transport (NTP 2006-2015, s. 97). Økt bruk av sykkel er mest realistisk i byer over 5000 personer og
på korte reiser.

1.4.4 Om godstransport
Som nevnt i kap 1.3.3 tjener E6 gjennom Gudbrandsdalen i dag som hovedtransportåre mellom
størstedelen av Østlandet og Nordvestlandet (Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal). E6 er også
forbindelse mellom Østlandet og Trøndelag/Nord-Norge. Transittrafikken med gods mellom Østlandet
og Trøndelag følger imidlertid stort sett Rv 3 gjennom Østerdalen pga kortere avstand og mindre
høydeforskjell (se figuren under). Ca 20 pst av godset følger Gudbrandsdalen nord-sør (jf Lein og
Køhn 2004), spesielt gjelder dette transporter som har innlagte stopp underveis på E6 mellom Ulsberg
og Kolomoen.
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Figur 8. Veiprofil og – lengde E6/Rv3 Kolomoen-Ulsberg Kilde: (Statens Vegvesen).

Størstedelen av veitransportene mellom Østlandet/utlandet og Møre og Romsdal følger enten E136
over Lesja, eller rv 15 over Strynefjellet/Ottadalen, kombinert med E6 gjennom Gudbrandsdalen. En
del av trafikken til og fra Nordmøre følger E6 til Oppdal, og videre rv 70 til Sunndalsøra. Mellom
Østlandet og Sogn og Fjordane er det to hovedforbindelser; rv52/E16 over hhv. Hemsedal/Filefjell til
den søndre del av fylket, eller rv 15 over Strynefjellet. Rv 15 er den viktigste vegruta for trafikk til og
fra Nordfjord.
For å illustrere betydningen av E6 for regionene nord og vest for Gudbrandsdalen kan nevnes at Møre
og Romsdal pr 1.1.06 har 245 000 innbyggere, mot 32 000 i Nordfjord (107 000 i Sogn og Fjordane).
Trøndelagsfylkene har vel 400 000 innbyggere, fordelt med 275 000 og 129 000 på hhv Sør- og NordTrøndelag. Nord-Norge har samlet vel 460 000 innbyggere.
Kunnskapen om fordeling av godsstrømmene mellom Østlandet og hhv. Nordvestlandet og
Trøndelag/Nord-Norge mht. transportmiddel (bil, båt, bane) er pr i dag mangelfull pga svakt
statistikkgrunnlag (jf. Hovi og Jean-Hanssen 2006).
Markedsandelen for jernbane på endepunktene Oslo-Trondheim anslås til ca 50 prosent, mens den
mellom Oslo og Møre og Romsdal anslås til ca 35 pst (St. meld 24, s 157). Det er kapasitet,
forutsigbarhet, hastighet og pris på transport som avgjør valg av transportmiddel. Dersom disse
forholdene endrer seg vil også markedsandelene og godsmengdene på veg gjennom Gudbrandsdalen
endre seg.
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2 Behov
Behovene på strekningen Øyer – Otta er hovedsakelig knyttet til trafikksikkerhet, bevaring av natur,
landskap og kulturmiljøer og utvikling av gode lokalsamfunn.

2.1 Interessentgrupper
Som utgangspunkt for vurderinger av behov for endringer i samferdselsinfrastrukturen mellom Øyer
og Otta er det viktig å identifisere hvilke interessegrupper og verdier dette problemkomplekset berører
(Næss 2004, s.75). I denne sammenheng er det viktig å søke å representere alle relevante
interessegrupper, der kravet til at alle relevante grupper blir tatt inn i analysen må veies opp mot at
antall interessegrupper blir så stort at analysen blir uoversiktlig. Hvis man opererer med svært mange
grupper interessenter, vil de dessuten fort kunne bli ganske like i forhold formulering og prioritering
av behov.
Vi er av den oppfatning at de følgende representerer de primære interessentgrupper knyttet til E6
Øyer-Otta:

8

•

Godstransportbrukere utenfor regionen (Transitt); godstransport som ikke har start eller
sluttpunkt i det aktuelle området. E 6 gjennom Gudbrandsdalen tjener i dag som
hovedtransportåre for gods- mellom størstedelen av Østlandet og Nordvestlandet 8 . Industrien i
Møre og Romsdal er sterkt eksportorientert, og en stor del av eksporten følger E6 gjennom
Gudbrandsdalen, mens noe går på Raumabanen fra Åndalsnes. Særlig er eksporten av fisk
omfattende, men det sendes også møbler, mekaniske produkter via E6 til Østlandet og hvorav
mye går videre utenlands.

•

Persontransportbrukere utenfor regionen (Transitt); gjennomfartsreisende gjennom
Gudbrandsdalen. De fleste reisene går mellom Vestlandet (Møre og Romdsdal og Sogn og
Fjordane) og Østlandet, evt. også utlandet. I denne gruppen inngår også turister på
gjennomreise. Disse ser som gruppe både på Gudbrandsdalen som ”transportetappe” og som
en opplevelse på veien mot andre steder, andre mål for reisen. Gudsbrandsdalen ferdes også av
tursyklister, hvorav mange er på gjennomreise.

•

Turister/Hytteeiere som oppsøker Gudbrandsdalen i rekreasjonsformål. De seks aktuelle
kommunene har 12 000 hytter, og antallet øker stadig samtidig som bruken av hyttene er
økende. Gudbrandsdalen er også, sammen med Valdres, Oppland fylkes fremste
reiselivsregion.

•

Lokale og regionale transportbrukere. Den lokale persontransporten er sammensatt og består
av reiser til og fra barnehage, skole og arbeid, i forbindelse med innkjøp/service og reiser i
fritid med alle typer motoriserte transportmidler, samt som gående og syklende. Som regional
persontransport utgjør reiser til og fra arbeid mellom de aktuelle kommunene en viktig del,
samt betydelig pendling mot Lillehammer og videre sør mot Oslo-området.

•

Beboere. Flere nærmiljøer og bo-områder preges av støy og støv fra E6, og veien danner en
barriere i flere tettsteder og lokalsamfunn. Veien fungerer på lange strekninger som både
lokalvei og gjennomfartsåre for gods- og persontrafikk. Beboere langs E6 må benytte E6 til å
både gå og sykle på vei til handel, servicetilbud, venner og fritidsaktiviteter.

•

Reiseliv og opplevelsesnæringer; disse har stor betydning i de aktuelle kommunene (jf kap
1.2). Næringene er avhengig av god til bl.a. Osloregionen, og er dels basert på
gjennomgangstrafikken. Gudbrandsdalens natur- og kulturlandskapskvaliteter, samt tilgang til
store, uberørte fjellområder viktig.

Sogn og Fjordane samt Møre og Romsdal
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•

Industri og landbruk. Det meste av produksjonen fra disse næringene transporteres ut av
regionen. Flere bedrifter er også avhengig av å hente råstoff utenfra, slik som næringsmiddelog treindustri.

Det er en rekke andre interessentgrupper enn de som er nevnt ovenfor, som vi i denne analysen har
vektlagt noe mindre, mao sekundære interessentgrupper:
•

Kommunene i regionen. De er opptatt av tjene både innbyggernes og næringslivets interesser.
Som lokalt forvaltningsnivå er de også opptatt av utvikling i og av lokalsamfunnene, og har
dermed en særlig oppgave i å se infrastrukturutvikling i lys av dette.

•

Kommunene i nærliggende landsdeler; er som kommunene i dalen opptatt av god
framkommelighet og korte reisetider til sentrale deler av landet, men i mindre grad berørt av
ulemper knyttet til miljø og trygghet.

•

Andre offentlige etater. Fylkeskommunen, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Fylkesmannen
og andre offentlige etater har oppgaver innen forvaltning og regional utvikling, og arbeider for
å fremme sine syn vedrørende utviklingen av vegsystemet i Gudbrandsdalen.

•

Transportører; benytter E6 i gods- og persontransport til og fra Gudbrandsdalen, samt i godsog persontransport gjennom Gudbrandsdalen. Transportørenes behov vil langt på vei
sammenfalle med transportbrukernes.

•

Yrkessjåfører; både for person og godstransport, er opptatt av gode og sikre veier året rundt,
og der det er lagt til rette for hvile og bespisning.

•

Miløvernorganisasjoner; representerer miljøet, som i motsetning til andre interessenter, ikke i
seg selv kan tale sin sak. Ved siden av ideelle organisasjoner ivaretas miljøinteressene i form
av krav/lover/påbud (jf kap 4).

•

Syklister; benytter delvis E6 på gjennomreise i tillegg til lokalveger, samt andre veger
tilrettelagt til formålet. Sykkel er viktig i forhold til turistnæringen i Gudbrandsdalen.

2.2 Samfunnsbehov
Beskrivelsen av behovene er strukturert i tre deler: trafikale behov, behov som taler mot endringer i
infratsrukturen, samt behov for positive ringvirkninger regionalt. I kap 2.3 kobles behov til
interessenter, dvs. hvilke interessenter har hvilke behov til utvikling av infrastrukturen, samt hvor
viktig er behovene for dem.

2.2.1 Trafikale behov
Behov for god framkommelighet, forutsigbarhet og korte transporttider
Trafikkmengdene på strekningen Øyer – Otta med stor andel godstransport, mye gjennomgangstrafikk
og stor sommerdøgntrafikk medfører redusert forutsigbarhet og lengre reisetider enn hva som ville
vært normalt. Trafikken gjennom Gudbrandsdalen flyter ellers relativt godt, med de nedsatte
fartsgrensene som er satt av hensyn til trafikksikkerheten. Strekninger med smal veg, dårlig kurvatur,
blanding av myke og harde trafikanter, mye traktortrafikk samt mange kryss og avkjørsler, betyr
sammen med nedsatte fartsgrenser at gjennomsnittlig kjørehastighet på E6 gjennom Gudbrandsdalen
blir lavere enn ønskelig ut fra framkommelighetshensyn. Med fartsgrense på 90 km/t ville alle
reisende mellom Otta og Lillehammer spart opptil 15 minutters reisetid sammenlignet med dagens
situasjon.
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På Dovrebanen er tilbudet for persontog begrenset i form av få avganger og at hastigheten er ganske
lik som på bil. Kapasiteten for gods er i all hovedsak utnyttet sør for Lillehammer, og dette er styrende
for mulighetene for gods på jernbane på lengre strekninger. Det er behov for mer kapasitet spesielt for
godstrafikken for å gjøre denne delen av transporten mer forutsigbar.
Forutsigbarheten og transporttidene gjennom Gudbrandsdalen er viktig for industri og havbruksnæring
på Nordvestlandet (jf kap 1.2) som er avhengige av denne korridoren for å få sine varer på markedet.
Også for lokale og regionale transportbrukere er framkommeligheten viktig. Industrien i
Gudbrandsdalen er avhengig av å transportere det meste av produksjonen ut av regionen, samtidig som
flere bedrifter også er avhengig av å hente råstoff utenfra, slik som næringsmiddel- og treindustri.
Særlig de siste 10-15 årene er det bygget mange nye hytter i Gudbrandsdalen, og både størrelse og
standard på hyttene øker. Samlet betyr dette økning i hyttebyggingen, mange arbeidsplasser knyttet til
bygging av hytter samt flere ”hytteboere” som tilfører større etterspørsel/verdiskapning lokalt. Fra
Gudbrandsdalen er det bl.a eksempler på at hytteeierne har meldt flytting til hytta, og bruk av hytter til
jobb og ”hyttekontor” blir mer vanlig. Både industri, ”hyttenæringen” og den mer tradisjonelle
reiselivsnæringen opplever konkurranse regionene i mellom. Kortere reisetider vil styrke regionens
konkurransekraft mot andre områder av samme type. For hytteeierne er det sentralt at det ikke er for
lang reisetid, og man er noenlunde sikre på å ikke bli stående fast i kø til/fra hytta. I
Lillehammer/Gudbrandsdalen satses det bl.a på å ta chartertrafikk fra utlandet for transport til regionen
med buss eller tog. Både for reiselivsnæringen og hytteeierne er derfor særlig reisetid fra/til Osloområdet og Gardermoen viktig.
Behov for bedret trafikksikkerhet og økt trygghet
Ulykkesomfanget på strekningen nord for Øyer er omfattende, jf beskrivelsen i kap 1.4. På
strekningen Lillehammer – Otta var 60 % av de drepte og hardt skadde involvert i en møteulykke i
siste 10-årsperiode. I samme periode var det også mange ulykker med alvorlig utfall i forbindelse med
kryss og avkjørsler, samt mange utforingskjøringsulykker.
Trafikksikkerheten har vært sterkt i fokus de senere årene og økt trafikksikkerhet er det kanskje mest
debatterte og prioriterte samfunnsmålet for samferdselspolitikken i Norge. Alle interessegrupper har i
varierende, men stor grad interesse av at trafikksikkerheten bedres og at ulykkene blir færre og mindre
alvorlige. De mange alvorlige ulykkene gjennom de siste 10 år er åpenbart en medvirkende årsak til at
befolkningen i Gudbrandsdalen, og fagmiljøene i Statens vegvesen, har fått sterkere oppmerksomhet
rundt denne strekningen. Den inneholder også Nullvisjonsstrekningen, der alvorlige ulykker ikke har
forekommet i årene etter at veg med midtdeler ble ferdigstilt.
Behovene knyttet til trafikksikkerhet går også på å skille gjennomgangstrafikk og
skoleveier/nærmiljøer. Dagens blanding av lokaltrafikk/myke trafikanter og betydelig
gjennomgangstrafikk skaper utrygghet fordi det er nødvendig å ferdes langs E6 på reiser til og fra
arbeid/skole, service/handel og fritidsaktiviteter.
Behov for reduserte barrierer/økt tilgjengelighet
Langs E6 er det i stor grad mangelfullt med gang og sykkelveger, samtidig som den på lange
strekninger fungerer som både lokalvei og gjennomfartsåre for gods- og persontrafikk. Beboere langs
E6 er henvist til å benytte vegen til å både gå og sykle på veg til venner og fritidsaktiviteter. Behovene
til myke trafikanter (og funksjonshemmede) går på å bedre trafikksikkerheten ved ferdsel til/fra ulike
gjøremål, slik som fritidssysler, innkjøp, besøk til venner, etc. Helst bør det løses slik at lokale bilister,
og særlig myke trafikanter, kan løse sine daglige gjøremål uten å benytte E6.
Det er også behov for å bedre tilgjengelighten til kollektivtilbudene. Kun på større holdeplasser som
ved skysstasjonene er det tilrettelagt med tanke på tilgjengelighet for alle. Bussmateriellet med både
ekspressbuss, regionalbuss og lokalbuss er heller ikke tilpasset mennesker etter prinsippene som
gjelder universell utforming. Verken togtilbudet eller ekspressbusstilbudet er i dag godt tilpasset
behovene til Gudbrandsdalens befolkning. Tilbudene er i hovedsak innrettet ift. å betjene Oslo fra
Trondheim og fra Vestlandet.
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Landbruket trafikkerer ofte E6 med traktorer og andre saktegående kjøretøy. Det forhold at E6 over
lange strekninger fungerer som lokalvei (jf kap 1.4) har konsekvenser for lokal transport i det aktuelle
området, bl.a ved at trafikanter må vente ved på- og avkjøring av E6. Landbruket har dermed behov
for tilgjengeligheten til sine teiger/eiendommer uten å måtte benytte E6.

2.2.2 Behov som taler mot endringer i transportsystemet
Behov for å ta vare på landskap og natur
Landbrukets lange og sterke tradisjon i Gudbrandsdalen har skapt et kulturlandskap, som sammen med
landskapsformasjonene, naturen og den unike bebyggelsen, utgjør en helhet. Bevaring av landskapet
er derfor et sentralt behov for flere interessentgrupper.
For landbruket er det viktig for å opprettholde produksjonsgrunnlaget, ikke minst i den pågående
overgangen fra storskala matproduksjon over mot mer særpregede nisjeprodukter. Da blir
opprinnelsen til produktene viktig, der verdiene ved distrikt, landskap og produsent ”bygges inn” i
produktene og gjør at de kan framstå med særpreg. For reiselivsnæringen og ”hyttenæringen” er
bevaring av dyrkede arealer og kulturlandskap viktig for å bevare særpreget ved Gudbrandsdalen. I
tillegg til kulturlandskapet er uberørte fjellområder, stillhet og ren luft en del av reiselivsproduktet
Gudbrandsdalen, og er dermed som sådan virkemidler for å skape og utvikle næringslivet, og
derigjennom danne grunnlag for positiv regional utvikling. I tillegg til det rent næringsmessige er vern
av arealer forankret i befolkningen i Gudbrandsdalen ved at identiteten ”som Gudbrandsdøler” er nært
knyttet til landskap, bygninger og natur.
Bevaring av Gudbrandsdalen og omkringliggende områders rene luft, jord og vann er i et
bærekraftsperspektiv viktig. Dette er framtidig ”salgsvare” i en stadig mer globalisert verden der disse
elementene forringes raskt over store deler av kloden. Disse ”naturvarene” kan Gudbrandsdalen nå og
i fremtiden benyttes til å fremme eget næringsliv. I dette henseendet kan også strandsonen langs
Gudbrandsdalslågen tilrettelegges for friluftsopplevelser for både turister og lokalbefolkning.
Natur – og kulturlandskap, samt behov for ren luft og vann er viktig for både den regionale utviklinga,
samtidig som dette er underlagt til dels strengt nasjonalt vern. På dette området kan man hevde at
lokale/regionale næringslivsinteresser samsvarer godt med nasjonale verneinteresser.
Bærekraftig utvikling
Nasjonale mål innen lokal luftforurensing, støy og CO2 taler mot endringer i vegsystem som medfører
arealbeslag og tilrettelegging for mer transport. De nasjonale målsettingene innen transportpolitikken
er forbedret trafikksikkerhet, bedre miljø og mindre bilavhengighet, bedre framkommelighet, mer
effektivt transportsystem og tilgjengelighet for alle. Isolert sett bør dette medføre at økt vegkapasitet
unngås, og at transporten overføres til jernbane eller sjø.
I denne sammenheng er det aktuelt å vurdere mulighetene for overføring av gods – og persontransport
fra veg til jernbane. Raumabanen og Dovrebanen er alternativer til godstransporter på veg fra
vestlandet, og Dovrebanen, Rørosbanen og Solørbanen er alternativer på veg fra Trondheim til Oslo. I
stamnettutredningen til Jernbaneverket tas det sikte på å tredoble godskapasiteten på jernbane mellom
Trondheim og Oslo. Dette kan medføre at gods som ellers ville gått på veg i denne korridoren, kan
overflyttes til jernbane. I dette tilfellet vil dette i første rekke kunne avlaste rv3 som i dag har 80% av
vegtransporten på denne strekningen.
Bortsett fra forlengelser av enkelte kryssingsspor, varsler stamnettutredningen ingen tiltak på
Dovrebanen nord for Lillehammer eller på Raumabanen som skulle tilsi mer gods fra veg til jernbane
på E6 gjennom Gudbrandsdalen. Infrastrukturinvesteringer mellom Lillehammer og Oslo vil derimot
legge til rette for et langt raskere og bedre togtilbud dersom stamnettutredningen på jernbane følges.
Dette øker også attraktiviteten til jernbanen i Gudbrandsdalen. Dette kan medføre mer gods fra veg til
jernbane, som er positivt i et miljøperspektiv, samtidig som det tilrettelegger for lengre arbeidsreiser.
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2.2.3 Behov for regional utvikling
Behov for gode lokalmiljøer
Forurensing fra vegtrafikken påvirker lokalmiljøene negativt, og i Gudbrandsdalen er det først og
fremst støy som påvirker interessentgruppene. Støyen har først og fremst betydning for
lokalbefolkningen, bomiljøene og kommunene og den delen av turistene som skal oppleve dalen.
Turister og hytteeiere som skal oppleve fjellet er ikke berørt av støy, og det er heller ikke de resterende
interessegruppene i nevneverdig grad.
I flere lokalsamfunn danner dessuten vegen en barriere, et ferdselshinder. Siden E6 på flere
strekninger er eneste forbindelse til skole, mellom naboer og venner, til aktiviteter og til
sentrumsfunksjoner, er dette samlet med på å redusere kvaliteten på bo- og oppvekstmiljøer i dalen.
Bedre bomiljøer kan skapes ved å redusere støy, evt. øke den fysiske avstanden til gjennomfartsåren
og gjøre det mindre nødvendig for befolkningen å ferdes på den. Alternativet kan være at beboere som
i dag bor tett ved E6 flytter til nye boliger lenger unna
E 6.
Behov for å ivareta og utvikle tettsteder og grender
For å kunne opprettholde og utvikle lokalsamfunnene er det viktig å skape attraksjonskraft som
bosted. Det er behov for trivelige tettsteder med gode offentlige møteplasser og gode servicetilbud,
som igjen er viktig for å opprettholde befolkingen og øke attraktiviteten for tilflyttere. Dette innebærer
at utvikling av infrastrukturen og trafikkløsninger i Gudbrandsdalen ”spiller på lag” med tettstedene,
herunder ivaretar tettstedenes rolle som fortsatt å være trafikkmessige knutepunkter. I denne
sammenheng kan fortetting tilføre merverdier i kommunene i form av lavere driftskostnader, mer
variert boligtilbud, visuelle kvaliteter, nye møteplasser og mindre transport og arealbruk.
I forbindelse med eventuelle nye veitraséer utenom tettstedene tilsier hensynet til tettstedsutvikling
varsomhet med etablering av ny handelsvirksomhet utenfor eksisterende sentra. I motsatt fall kan
grunnlaget for næringsliv/butikker i eksisterende tettsteder undergraves, i tillegg til at det skaper mer
biltrafikk, og legger press på nye investeringer i infrastruktur. Behovet for å avgrense
næringsutviklingen til tettstedene er spesielt viktig i Gudbrandsdalen med sitt beskjedne
befolkningsgrunnlag og negative befolkningsutvikling.
For kommunene i planområdet er det også et ønske om å kunne tilby varierte boformer. Mange unge
familier vil ikke flytte fra for eksempel Oslo, hvis alternativet er å bo i blokk eller hus på liten tomt i
Gudbrandsdalen. For potensielle tilflyttere vil ”landlige” bokvaliteter telle, problemet er i mange
tilfeller en jobb som fortoner seg attraktiv og tilgjengelig sammenlignet med alternativet i en større by.
For mange små og sårbare grender er realitetene at lokalt servicetilbud blir redusert, skolen, butikk
og/eller barnehage har blitt lagt ned, og dermed blir det enda vanskeligere å trekke til seg ny bosetting.
Behovet for å opprettholde små grendesamfunn tilsier varsomhet i forhold til sentralisering internt i
kommunene. For grendesamfunnene er det spesifikt behov for at vegløsninger ikke deler opp samfunn
eller fører til omlokaliseringer som svekker befolkningsgrunnlaget eller øker sårbarheten på annen
måte.

Behov for reiseopplevelse
Reiseopplevelsen kan deles i en visuell del som omhandler estetikken og reisen som opplevelse, og en
annen del som omhandler velvære og komfort. I tillegg er det å komme sikkert frem til
bestemmelsesstedet viktig. Disse ulike elementene påvirker hverandre gjensidig.
Kvaliteten på reiseopplevelsen er en viktig del av transporten, og har større betydning jo lenger reisen
er. Utallige undersøkelser viser at en kombinasjon mellom stimulerende synsinntrykk og mer rolige
partier i en gitt rytme reduserer kjedsomhet, monotoni og trøtthetsproblemer. I Gudbrandsdalen vil de
visuelle virkemidlene for eksempel være utsyn over Lågen, kulturlandskapet, særpregede gårdstun,
tettstedene og øvrige kulturminner. (og at det er lagt til rette for stopp og rasting langs vegen gjerne i
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tilknytning til tettstedene.) Om mulig bør evt. ”frigitte” traséer(ifm. vegbygging) beholdes som
”turistveger” da de kan tilby opplevelseskvaliteter. Reisende som får en positiv reiseopplevelse er mer
tilbøyelige til å stoppe og tilbringe mer tid i Gudbrandsdalen. Slikt sett er tilrettelegging av
rasteplasser med stoppmuligheter langs E6 eller på lokalvegnettet viktig for å gi turister og andre
gjennomfartsreisende en mulighet til å oppleve noe lokalt. Dette gir lokalt næringsliv muligheter til å
profilere sine reiselivsprodukter knyttet til natur og kulturmiljøer og opplevelse av fjell.
Behov for større arbeidsmarkedsregioner og befolkningsvekst
For å stanse, eller i hvert fall bremse befolkningsnedgangen i Gudbrandsdalen, er det behov for at ny
infrastruktur kan bidra til positiv regional utvikling. En impuls til positiv utvikling kan ligge i å
forbedre konkurransesituasjonen for næringslivet ved å korte ned transporttider og bedre
fremkommeligheten (se omtalen i avsn. 2.2.1 over). For at dalen skal være attraktiv for
tilreisende/hyttefolk er det dessuten viktig at bosettingen opprettholdes, da disse skaper et
tjenestetilbud og opprettholder et kulturlandskap som gjør disse områdene fortsatt attraktive.
Tiltak i form av kortere reisetider kan også bidra til større arbeidsmarkedsregioner, ved at en region
kobles tettere mot større regioner og dermed blir mer attraktiv for personer og bedrifter. Slike
prosesser kan føre til større valgmuligheter på det lokale arbeidsmarkedet, og dermed kan
sysselsettingen øke ved at det regionale arbeidsmarkedet utvides, også kalt regionforstørring. Evt
misforhold mellom hva som etterspørres og hva som tilbys i det regionale arbeidsmarkedet blir
redusert og det blir mindre sårbart for strukturendringer. Bedret infrastruktur kan også gjøre det mulig
med tilflytting med basis i arbeidsplasser som ligger utenfor bostedskommunen, og dermed skape
grunnlag for arbeidsplasser innen ulike typer personrettet tjenesteyting som i stor grad er stedbundet
der folk bor (helse, skole, omsorg, varehandel, bygg og anlegg, kultur/fritid, restauranter).
Infrastrukturtiltak av typen vegbygging kan ha en langsiktig effekt i forhold til regional utvikling
generelt og regionforstørring spesielt, ettersom det bl.a involverer ny bosetting.

2.3 Sortering av behov og interessegrupper
Behovene kan knyttes opp mot de ulike interessegrupperinger. For å synliggjøre og strukturere
hvordan behovene oppleves/uttrykkes av ulike interessenter, kan det være hensiktsmessig å framstille
dette i en tabell der interessegruppene er angitt i første rad i tabellen, mens behovene er framstilt i
første kolonne. Det er benyttet en skala fra 1-6 som angir viktigheten av behovene for
interessebehovene. Tallet 1 angir at behovet ikke er viktig/relevant for vedkommende interessegruppe,
mens 6 angir at det er svært viktig. Begrunnelsen for interessegruppenes prioritering slik de
framkommer i tabellen er underbygd i teksten, men tabellen gir en mer ”tabloid” presentasjon.
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Tabell 4. Oversikt over primære interessegrupper i kolonnene og behovene i radene.
Interessegrupper

Beboere

Reiseliv og
opplevelse
s-næringer

Behov
Bedret trafikk-sikkerhet
og økt trygghet
Gode lokal-samfunn
God fram-kommelighet
og korte transporttider
Ta vare på natur- og
kultur-landskap og miljø
Større arbeids-markedsregioner og
befolkningsvekst
Verne og utvikle
tettsteder og grender
Bærekraftig utvikling
Reiseopplevelse
Redusert barrierevirkning/økt
tilgjengelighet

6

4

6
1

4
4

5

Godstransport
utenfor
regionen
(transitt)
4

Landbruk
og industri i
regionen

Lokal og
regional
persontransport

Turister/
Hytteeiere

Persontransportbrukere
utenfor
regionen
4

3

5

4

2
6

2
5

4
4

4
4

4
6

6

2

5

2

5

4

4

4

1

4

1

1

1

5

5

2

4

3

4

4

3
4
6

5
6
3

1
2
2

3
2
4

2
2
4

3
5
3

4
5
2
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3 Mål
Kapittelet beskriver konseptvalgutredningens målstruktur på bakgrunn av bl.a. behovsanalysen. Flere
av behovene som ble beskrevet i kapittel 2 avspeiles ikke i målsetningene for prosjektet, men danner
utgangspunkt for krav. Krav er betingelser som de aktuelle konsepter må tilfredsstille. Disse er listet
opp og kort omtalt.

3.1 Overordnet mål
Overordnede føringer er de nasjonale NTP-målene.

3.1 NTP 2010-2019
Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet har følgende retningslinjer om
målstruktur i NTP 2010 – 2019:
Overordnet mål
Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov
for transport og fremmer regional utvikling

Hovedmål
Fremkommelighet
Bedre fremkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurransekraften i næringslivet
og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret.
F1: Fremkommeligheten i transportsystemet, i form av pålitelighet, skal økes i perioden
F2: Reisetider i og mellom regioner skal reduseres i perioden
F3: Rushtidsforsinkelsene for næringsliv og kollektivtransport i de fire største byområdene
skal reduseres i perioden
F4: Fremkommeligheten for gående og syklende skal økes i perioden
Sikkerhet
Transportpolitikken skal bygges på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller
livsvarig skadde i transportsektoren
S1: Antall personer som blir drept eller hardt skadde i vegtrafikken skal reduseres med x pst
innen 2020
Miljø
Transportpolitikken skal bidra til å redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å
oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet
M1: (Etappemål knyttet til å redusere klimagassutslipp utarbeides på bakgrunn av
stortingsmeldingen om sektorvise klimahandlingsplaner)
M2: Redusere NOx-utslippene i sektoren
M3: Bidra til å oppfylle nasjonale mål for lokal luftforurensning og støy
M4: Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner
M5: Begrense inngrep i viktige kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap og dyrka jord
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Tilgjengelighet
Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle og transporttilbudet skal gjøre det mulig å leve et
aktivt liv
T1: Tilgjengeligheten til kollektivtransport for personer med nedsatt funksjonsevne skal
bedres i perioden

3.2 Samfunnsmål for transportsystemet i Gudbrandsdalen
Med basis i analysen av behov og interessenter foran, samt hovedmålene i Nasjonal Transportplan
2006 - 2015, foreslås følgende overordnete samfunnsmål for transportsystemet mellom Lillehammer
og Otta:
 En livskraftig Gudbrandsdal der trafikksikker transport legger til rette for positiv utvikling
innen befolkning og sysselsetting.
Samfunnsmål (delmål):
 Legge til rette for trafikksikker transport
 Legge til rette for utviklingen av gode lokalmiljøer
 Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur- og
kulturlandskapet.

3.3 Effektmål
Til samfunnsmålene/delmålene kan det knyttes effektmål som er knyttet til den effekten interessentene
får ved at samfunnsmålene/delmålene nås. Til effektmålene er det knyttet indikatorer eller kriterier.
Effektmål og indikatorer er framstilt i tabell Tabell 5 under.
Tabell 5. Målhierarki
Prioritet
1

Samfunnsmål - delmål
Legge til rette for
trafikksikker transport

Effektmål
Færre hardt skadde og drepte

Indikator
Antall færre hardt skadde
og drepte

2

Legge til rette for utviklingen
av gode lokalmiljøer

Redusert barrierevirkning av
E6

Omtales verbalt

3

Fremme utviklingen av
vekstkraftige bo – og
arbeidsmarked og
levedyktige distrikter.

Økt Forutsigbarhet

Omtales verbalt

Kortere reisetide

Antall minutter pr reise
Besparelser målt i kroner

Infrastrukturen skal legge til
rette for positiv
reiseopplevelse gjennom
det særegne natur- og
kulturlandskapet.

Infrastrukturen skal utformes
slik at den gir de reisende lyst
til å tilbringe tid i
Gudbrandsdalen.

Omtales verbalt

4
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Ad: 2: Andel trafikanter som kan utføre daglige gjøremål uten å måtte benytte E6.
Ad. 3: Utvide arbeidsmarkedene i Gudbrandsdalen, Legge til rette for næringsutvikling i nærliggende
landsdeler. Vekst i antall arbeids-plasser i kommunene i Gudbrandsdalen., Vekst i antall
arbeidsplasser på vestlandet. Effektmålet ”legge til rette for næringsutvikling i nærliggende
landsdeler” er viktig i denne sammenheng siden næringslivet i andre landsdeler er avhengige av å
benytte E6 i Gudbrandsdalen til sine transporter. Næringslivet i andre landsdeler er i denne
sammenheng opptatt av forutsigbarhet og kortere reisetider gjennom Gudbrandsdalen. Effektene for
næringslivet i andre landsdeler blir derfor i det følgende vurdert opp mot forutsigbarhet og kortere
reisetider.
Ad. 4: Antall til- og gjennomreisende som stopper i dalen., Antall til- og gjennomreisende som
benytter lokale kulturtilbud og annet tilbud i tettstedene.
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4 Overordna krav
Hensikten med dette kapittelet er å formulere krav som sier noe om hva infrastrukturtiltakene skal
levere som samfunnet har nytte av. Krav er noe alle konseptene skal tilfredsstille for å være aktuelle.

4.1 Krav avledet av behovsanalysen
Med utgangspunkt i behovene som ligger til grunn for videreutvikling av infratsrukturen på
strekningen Lillehammer-Otta er det avledet krav som prosjektet må forholde seg til. Kravene er
formulert nedenfor sammen med en kort begrunnelse som viser til vurdering av behovene i kapittel 2.
Trafikken i Gudbrandsdalen medfører ulykker som gir mange en utrygghetsfølelse. Tungtrafikken
støyer dessuten mye og bidrar til at E 6 blir en barriere i mange tettsteder og grender. Kravene er
formulert slik:
 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
 Redusert belastning fra tungtrafikk i grender og tettsteder
For å videreutvikle både landbruks- og opplevelsesnæring i Gudbrandsdalen er det behov for å ta vare
på kulturlandskapet både som produksjonsressurs og som utgangspunkt for reiselivs- og annen
opplevelsesnæring. Kravet er formulert slik:
 Dyrket mark beslaglegges i liten grad til transportformål.
 Landskapets opplevelsesverdi opprettholdes.
Landbruket må mange steder benytte E6 for transport mellom teiger og eiendommer. Dette er tungvint
for landbruket selv, samtidig som det skaper forsinkelser. Kravet er formulert slik:
 Landbrukstrafikk skal kunne foregå uten å benytte E6.
Relativt stor trafikk, særlig om sommeren, medfører til tider treg trafikk, køer og forsinkelser. Køer og
lengre reisetider enn hva som ville vært normalt, oppstår også ved trafikkulykker, ras og flom pga.
mangel på gode omkjøringsveger. Framkommeligheten, forutsigbarheten og transporttidene gjennom
Gudbrandsdalen er viktig for industri og havbruksnæring på Nordvestlandet, samt for industrien i
Gudbrandsdalen som er avhengige av denne korridoren for å få sine varer på markedet. Kravene er
formulert slik:
 Økt forutsigbarhet.
 Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen.
For å kunne skape attraktive tettsteder er det viktig å unngå støyende og farlig trafikk, samtidig som
attraksjonskraft skapes mht andre kvaliteter. Slike kvaliteter er bl.a. å kunne tilby gode offentlige
møteplasser og service-/handelstilbud samlet innenfor ett tettsted. Kravet er formulert slik:
 Næringsutvikling i eksisterende tettsteder opprettholdes.
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4.2 Vegtekniske og -funksjonelle krav
Vegnormalene gir føringer for valg av vegstandard ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og
omgivelser. Til grunn for vegnormalene ligger målet om trafikksikkerhet, og implisitt vil man ved å
følge vegnormalene også legge trafikksikkerhet inn som krav.
Det er ingen spesielle tekniske eller funksjonelle krav knyttet til vegsystemet gjennom
Gudbrandsdalen utover vegnormalene.
Det er utarbeidet prognoser for framtidig trafikk på E6 gjennom Gudbrandsdalen. Til grunn for dette
ligger registreringer av dagens trafikkmengde og Vegdirektoratets prognoser for årlig vekst i trafikken
i Oppland. Beregnet ÅDT (årsdøgntrafikk) i antatt dimensjoneringsår 2035 (20 år etter åpning) i en del
karakteristiske snitt langs framtidig E6:
 Lillehammer/Øyer gr.: 11600
 Ringebu sør:
9600
 Frya:
7000
 Otta sør:
7100
Forslaget til nye vegnormaler (håndbok 017) angir følgende dimensjoneringsklasser:
S4:
S5:
S7:

ÅDT 4000 – 8000.
ÅDT 8000 – 12000.
ÅDT > 12000.

Tofelts veg med midtfelt. Bredde 10 m.
2/3 - felts veg med midtrekkverk med bredde 12,5 til 14,5 m.
Firefelts veg med midtrekkverk. Bredde minimum 19 m.

4.3 Økonomiske, tidsmessige og andre krav
Krav til infrastrukturtiltakene er at de skal kunne bygges i etapper og at det skal være en viss
fleksibilitet i utbyggingsrekkefølge og tiltaksutforming.
Prosjektene gjennom Gudbrandsdalen kan i stor grad bygges etappevis. Dette gjelder i første rekke
mindre tiltak som gang – og sykkelveger og lokalveger og utbedring av eksisterende E6.
Ved større omlegging av vegen, må parseller av en viss lengde bygges ut under ett, og delvis
bompengefinansiering er aktuelt.
Ut over dette er det ingen spesielle tidsmessige eller økonomiske krav.

4.4 Miljømessige og estetiske krav
Ivaretakelse av miljøkvaliteter som ren luft og rent vann, kulturlandskap og kulturminner er vesentlig
når infrastrukturen i Gudbrandsdalen skal utvikles.
Miljøkrav
Kulturlandskap og kulturminner: Det tas hensyn til Landskapskonvensjonen ved planlegging av nye
vegstrekninger. Landskapskonvensjonen ivaretar hensynet til kulturlandskap og kulturmiljøer der folk
bor og arbeider og der barn vokser opp. Landskapskonvensjonen prioriterer hverdagsopplevelsen av
landskapet. Gudbrandsdalen er rik på kulturminner, fra ulike tider, og fremstår som et rotekte norsk og
tradisjonsrikt dalføre der landskap og synlige kulturminner er grodd sammen.

33

Konseptvalgutredning E6 Lillehammer - Otta

Vann: Ny forskrift om rammer for vannforvaltningen er vedtatt og forskriften er gjeldende fra 1 januar
2007. Denne skal implementere EUs rammedirektiv for vann. Påvirkning fra eksisterende veg og
behovet for eventuelle tiltak foreligger per dags dato ikke, men vil først foreligge når kartleggingen og
tiltaksplaner er gjennomført i løpet av 2009.
Innføring av ”Vanndirektivet” i Norge vil kunne bety økte krav til renseløsninger for nye
vegprosjekter, selve vegutformingen, samt endrede rutiner for salting og kjemikaliebruk. Som følge av
nærføringen av Lågen gjennom Gudbrandsdalen vil dette kunne få konsekvenser for framtidige
vegløsninger gjennom dalen. Ved planlegging av nye vegprosjekter langs vassdrag må det dessuten tas
hensyn til flomsikring av både veg og tilstøtende arealer.
Støy: Det forventes økt fokus på støy i framtiden som følge av bl.a implementering av EUs regelverk
knyttet til støy. Dette kan ha konsekvenser for strekningen mellom Lillehammer og Ringebu hvor alle
veger ned til 8000 ÅDT skal kartlegges for utendørsstøynivå innen 2012. Kartleggingen innebærer at
det skal gjennomføres en støyberegning for utendørs støysituasjon med støysonekart, samt
utarbeidelse av handlingsplaner innen 2013. I henhold til miljøstatus i Norge skal utviklingen i
støysituasjonen måles med en støyplageindeks. For strekningen Lillehammer - Otta er det oppgitt en
SPI på 800.
I de nye planretningslinjene fra januar 2005 (Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen
T-1442) er støy tillagt større vekt enn tidligere. Retningslinjene skal legges til grunn for alle nye saker
etter Plan- og bygningsloven og som hovedprinsipp skal nye vegtiltak støyskjermes ned til 55 dB på
uteplass og utenfor rom med støyfølsom bruk. Innendørs støynivå skal tilfredsstille 30 dB iht. teknisk
forskrift NS8175. I tillegg anbefaler retningslinjene at de støymessige konsekvensene for friområder,
frilufts- og rekreasjonsområder synliggjøres. Dette har sammenheng med at fravær av støy er en
forutsetning for at friluftsliv- og rekreasjonsområder og kulturmiljøer skal ha full verdi. Iht.
retningslinjene bør kommunene fastsette arealbruksbestemmelser i forhold til støy i denne type
områder.
Ovennevnte økte krav vil kunne bety at støy vil være et av hovedpremissene for framtidige
vegløsninger gjennom Gudbrandsdalen, både med hensyn til trasevalg, vegstandard, vegutforming
samt fartsgrenser gjennom tettsteder.
Luft:
Det er i dag så få personer i dag utsatt for lokal luftforurensing over Forurensningslovens
grenseverdier i Gudbrandsdalen, at dette er tilnærmet neglisjerbart. Ved nye vegprosjekter skal
imidlertid nasjonale mål for lokal luftforurensning legges til grunn. Disse uttrykker en høyere
ambisjon enn forskriften til Forurensingsloven. Strengere krav vil sammen med økende trafikk
medføre at flere vil bli berørt av lokal luftforurensning. Imidlertid forventes det ikke at
problemomfanget vil være vesentlig gjennom Gudbrandsdalen som følge av spredt bebyggelse.
Naturmiljø.
I forbindelse med behandlingen av målstrukturen for NTP 2010-2019 er det vedtatt et nytt etappemål
og tilhørende indikatorer for biologisk mangfold. Etappemålet for naturmiljø er: Unngå inngrep i
viktige naturområdet og ivareta viktige økologiske funksjoner.
Miljøvennlig transport
De nasjonale målsettingene innen transportpolitikken er forbedret trafikksikkerhet, bedre miljø og
mindre bilavhengighet, bedre framkommelighet, mer effektivt transportsystem og tilgjengelighet for
alle. Nasjonale mål innen lokal luftforurensing, støy og CO2 taler mot endringer i vegsystem som
medfører arealbeslag og tilrettelegging for mer transport. Ideelt sett bør økt vegkapasitet som
tilrettelegger for økt transport unngås. Transporten bør derfor ideelt sett overføres til jernbane eller sjø.
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Retningslinjer for areal – og transportplanlegging (RPR-ATP)
Hensikten med RPR-ATP er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og
transportplanlegging på tvers av forvaltningsnivåene. Av betydning for utvikling av vegsystemene i
Gudbrandsdalen er:
Planlegging av utbyggingsmønsteret og transportsystemet bør samordnes slik at det legges til rette for
en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport, og slik at transportbehovet kan begrenses. Det
bør legges vekt på å få til løsninger som kan gi korte avstander i forhold til daglige gjøremål og
effektiv samordning mellom ulike transportmåter.
Det skal legges vekt på å utnytte mulighetene for økt konsentrasjon av utbyggingen i byggesonene i
by- og tettstedsområder. Utformingen av utbyggingen bør bidra til å bevare grøntstruktur, biologisk
mangfold og de estetiske kvalitetene i bebygde områder.
Hensynet til effektiv transport må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder.
Beslutninger om utbyggingsmønster med transportsystem må baseres på brede vurderinger av
konsekvenser, med særlig vekt på samfunnsøkonomiske kostnader, virkninger for langsiktige mål i
landbruket og hensynet til å ta vare på natur- og kulturmiljøet.
Sykkelstrategi:
I forbindelse med arbeidet med Nasjonal transportplan har Statens vegvesen i samarbeid med Sosial
og helsedirektoratet, Kommunenes sentralforbund og Syklistenes landsforening utarbeidet en Nasjonal
sykkelstrategi. Målsettingen er at det skal bli tryggere og mer attraktivt å sykle. Statens vegvesen har
et særskilt ansvar for å initiere og koordinere arbeidet for å øke sykkelbruken.
Estetiske krav:
Ved planlegging av nye vegtraséer må det legges vekt på god landskapstilpassing med bevisst
utforming av store skjæringer og fyllinger. Av hensyn til reiseopplevelsen bør veganlegg utformes slik
at trafikantene får utsyn over interessante og vakre partier av Gudbrandsdalen.
Avlastet vei oppgraderes etter fjerning av gjennomkjøringstrafikk, og tilpasses ny funksjon som
lokalveg.

4.5 Krav fra andre myndigheter
Krav til sikkerhet i tunneler finnes i følgende dokumentasjon:



St.prp. nr 63 (2005-2006) Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr
10/2006 av 27. januar 2006 om innlemming av EØS-avtala av direktiv 2004/54/EF om
minstekrav til tryggleik i tunneler i det transeuropeiske vegnettet
Direktiv 2004/54/EF om minstekrav til tryggleik i tunneler (EU-direktivet)
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4.6 Oppsummering av krav
Oppsummeringen nedenfor bygger på drøftingen i dette kapitlet, samt krav avledet av behovsanalysen.
Formelle krav som er drøftet foran, men som ikke er tatt inn i oppsummeringen i tabellen, anses å
være oppfylt gjennom de øvrige kravene.
Tabell 6. Oppsummering av krav.
Krav

Krav

Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.

Absolutt krav

Redusert belastning fra tungtrafikk i grender og tettsteder

Viktig krav

Økt forutsigbarhet

Viktig krav

Næringsutvikling i eksisterende tettsteder opprettholdes

Viktig krav

Landskapets opplevelsesverdi opprettholdes

Viktig krav

Dyrket mark beslaglegges i liten grad til vegformål

Mindre viktig krav

Landbrukstrafikk skal kunne foregå uten å benytte E6.

Mindre viktig krav

Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen

Mindre viktig krav

Miljøkrav innen luft – og støyforurensing følges

Mindre viktig krav
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5 Alternative konsepter
Dette kapittelet beskriver 4 ulike konsept med ulik grad av investeringer. I tillegg kommer konsept 0
som i all hovedsak er uendret infrastruktur. ¨

5.1 Konsepter som inngår i alternativsanalysen
I konseptbeskrivelsene er elementer fra 4-trinnsmetoden benyttet. Metoden er nærmere beskrevet i
vedlegg 1.
Konsept 0: Dagens situasjon med uendret infrastruktur
Konsept 1: Utbygging av lokalveger, gang – og sykkelveger og tettstedstiltak.
Konsept 2: Utbedring av E6 mellom Ringebu og Otta i tillegg til utbygging av lokalveger, gang – og
sykkelveger, samt miljøgater gjennom tettstedene.
Konsept 3: Utbygging av E6 på hele strekningen Lillehammer – Otta med ny trasé fra Ringebu til
Bredevangen/Sjoa sør i samsvar med vedtatte planer.
Konsept 4: Jernbanekonsept med kryssingskapasitet i Gudbrandsdalen.
Konseptene beskrives mer inngående i vedlegg 2.
For alle konsepter forutsettes utbygging av E6 Øyer – Tretten i Øyer kommune i samsvar med
vedtatte planer. Dette innebærer utbedring av E6 til 12,5 og 16,5 meters bredde med midtrekkverk (to
felt og forbikjøringsstrekninger), bygging av ny tunnel gjennom Skarsmoen med lengde ca 3,9
kilometer, samt utbygging av lokalveger og kryss ved Tingberg og Tretten. Total lengde på
utbyggingsstrekningen er ca 13,9 kilometer.
I forbindelse med retningslinjer fra Samferdselsdepartementet 11. september 2006, ble det klarlagt at
prosjekter med planlagt oppstart i henhold til NTP-handlingsprogram 2006 – 2009, i en
overgangsfase er unntatt KS1. Dette gjelder strekningen i Øyer kommune som har planlagt
byggestart i 2008.

Konsept 0: Uendret vegsystem
Alternativet innebærer at det ikke utføres tiltak på dagens E6 og heller ikke på sidevegsystemet
(lokalveg, gang -og sykkelveg, kryssløsninger m.m.) I dette alternativet foregår kun normalt
vedlikehold av vegene, i tillegg til mindre tiltak som uansett vil gjennomføres.
Når infrastrukturtiltak ikke skal iverksettes, er det likevel et sett av virkemidler som kan benyttes.
Dette er virkemidler som påvirker transportmiddelfordelingen, blant annet bruk av kollektive
reisemidler til persontransport og jernbane til gods.
Avgiftspolitikken i form av økte skatter, avgifter og gebyrer, reduserer transportetterspørselen. Dette
kan være engangsavgiften på kjøp av bil og CO2 avgiften. Bompenger kas også sees på som et
virkemiddel for å redusere bruk av privatbil.
Forbedret lokalt og regionalt kollektivtilbud med tog og buss med nye ruter og økt frekvens bidrar
også til å redusere personbiltransporten på vegene. Arealpolitikken er viktig for at kollektivtransporten
skal kunne driftes rasjonelt, og arealpolitikken med ”rett virksomhet på rett plass” bidrar til at behovet
for privatbil reduseres, og at tettstedene blir mer attraktive. Lavere hastighet på E6 er i dag benyttet
som et trafikksikkerhetstiltak.
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Utvikling av andre typer transportformer som kan håndtere gods fra andre deler av landet kan påvirke
tungtrafikken gjennom Gudbrandsdalen. Ved å få mer av godstransporten fra Vestlandet over på båt,
og mer over på tog innenlands, vil behovet for vegtransport bli redusert.

Konsept 1. Utbygging av lokalveger, gang – og sykkelveger og tettstedstiltak
I dette konseptet forutsettes utbygging av lokalveger, gang-/sykkelveger, avkjørselssanering og
gjennomføring av mindre trafikksikkerhetstiltak på spesielt dårlige strekninger (illustrasjon i vedlegg
5). Det investeres ikke på selve E6.
32 kilometer med gang– og sykkelveger bygges på strekninger med mest bosetting og der behovet er
størst. Det er også lagt vekt på at en skal få sammenhengende gang – og sykkelveg over lengre
strekninger der bruk av sykkel kan være et aktuelt framkomstmiddel (”transportsykling”). Etter denne
investeringen vil det i stor grad være et gjennomgående tilbud til syklende i dalen forutsatt at en
enkelte steder må benytte lokalvegen til sykling. Etter dette gjenstår bare fire korte delstrekninger på
til sammen ca 10 km uten eget tilbud til gående og syklende. Disse manglede linker er i områder der
det er få eller ingen boliger, og der lokaltrafikken er beskjeden.
Konsept 1 forutsetter bygging av til sammen 12 kilometer lokalveg på strekninger der det ligger til
rette for å gjennomføre avkjørselssanering langs E6 etter at lokalvegen er etablert. I tillegg er det lagt
vekt på strekninger der det er behov for landbrukstransport som ikke bør gå på E6.
Gjennom alle tettstedene på strekningen gjennomføres mindre trafikksikrings- og miljøtiltak hvor
hensynet til myke trafikanter vektlegges.
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Figur 9. Konsept 1 Bygging av lokalveger. g/s-veger og tettstedstiltak.
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Konsept 2. Utbedring av E6 mellom Ringebu og Otta i tillegg til utbygging av
lokalveger, gang – og sykkelveger, samt miljøgater i tettstedene
Dette konseptet forutsetter utvikling av E6 langs eksisterende trasé. Strekningen fra Lillehammer til
Ringebu sør blir som i dag med unntak av ny og omlagt strekning mellom Øyer og Tretten som ligger
til grunn i alle konseptene (illustrasjon i vedlegg 5). Omfanget av lokalveger og gang- og sykkelveger
er på samme nivå som i konsept 1.
Gjennom tettstedene Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam utvikles dagens veg til miljøgater. Det vil
si en standard som er tilpasset tettstedet, hvor hensynet til myke trafikanter er vektlagt, og som
tydeliggjør overgangen mellom tettsted og landeveg. Dette vil blant annet bety redusert fartsgrense (40
km/t) kombinert med fysiske tiltak.
På strekningen mellom Ringebu sør og Otta (utenom tettstedene) blir eksisterende veg utbedret i form
av breddeutvidelse og kurvaturforbedring over ei samlet lengde på 49 km. I tillegg blir dårlige kryss
forbedret. På det meste av strekningen blir vegbredden økt fra gjennomsnittlig 7,5 meter til 10 meter
med midtfelt avgrenset av malte linjer (sperre- eller kjørefeltlinjer). Dette samsvarer med
dimensjoneringsklasse S4 i forslaget til vegnormaler for strekninger med ÅDT 4-8 000. Denne
dimensjoneringsklassen tillater kryss i plan, og det er ikke krav om avkjørselsfri veg som utløser
bygging av sammenhengende lokalvegnett.
Ut fra en nullvisjonstenking er det på seks korte strekninger (samlet lengde 8,5 kilometer) lagt til
grunn tofelts veg med midtrekkverk (1 + 1) og strekningsvise forbikjøringsfelt (1 + 2) med bredde på
henholdsvis 12,5 og 14,5 meter (dimensjoneringsklasse S5). Dette gjelder strekninger der en anser
faren for møteulykker som ekstra stor. Se for øvrig kap. 4.2.
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Figur 10. Konsept 2 Utbedring av E6 mellom Ringebu og Otta i tillegg til utbygging av lokalveger, gang –
og sykkelveger, samt miljøgater i tettstedene
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Konsept 3: Utbygging av E6 på hele strekningen Lillehammer – Otta med ny trasé fra
Ringebu til Bredevangen
Dette konseptet (illustrasjon i vedlegg 5) innebærer utvidelse / utbygging til stamvegstandard på hele
strekningen i tråd med vedtatte planer etter følgende prinsipp:
Fra Lillehammer til Tingberg, en strekning på ca 14 kilometer, utvides eksisterende E6 til fire felt med
bredde 19,0 meter. Dimensjoneringsklasse S7.
Fra Tretten til Ringebu sør forutsettes det at E6 bygges ut som tofelts veg (1 + 1) med midtrekkverk og
strekningsvise forbikjøringsfelt (1 + 2) med bredde på henholdsvis 12,5 og 14,5 meter.
Dimensjoneringsklasse S5. Det er forutsatt utvidelse av eksisterende veg og utbygging av
sammenhengende lokalvegnett slik at alle direkte avkjørsler til E6 kan stenges.
I dette konseptet inngår også bygging av 23,5 km lokale parallellveger for å kunne utvikle E6 som
avkjørselsfri veg. Det gjelder i hovedsak mellom Tretten og Ringebu sør og mellom Bredevangen og
Otta.
Fra Ringebu sør til Frya og fra Hundorp til Bredevangen innebærer konseptet omlegging i ny trasé i
samsvar med tidligere vedtatte planer. Dette innebærer omkjøringsveg ved Ringebu, i tillegg til at E6
legges over på vestsida av Gudbrandsdalslågen mellom Harpefoss og Kvam. Samlet lengde med ny
veg utgjør ca 47 km. På grunn av forventede trafikkmengder blir dimensjoneringsklassen fra Ringebu
sør og nordover S4, dvs. 10 meters veg meg midtfelt.
Fra sør for Ringebu til Otta vil vegen tilpasses ny funksjon med redusert trafikk, og hvor
lokaltrafikken vil dominere. Tiltakene gjennom tettstedene er av samme omfang som i konsept 1.
I konsept 3 vises også en variant med en høyere stamvegstandard (S5) mellom Ringebu sør og Otta.
Varianten innebærer fysisk midtdeler på hele strekningen fra Lillehammer til Otta.
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Figur 11. Konsept 3 Utbygging av E6 på hele strekningen Lillehammer – Otta med ny trasé fra Ringebu
til Bredevangen
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Konsept 4. Jernbanekonsept med kryssings – og terminalkapasitet i
Gudbrandsdalen.
Konseptets infrastrukturtiltak i Gudbrandsdalen er kryssingsspor på Kvam og terminalkapasitet på
Otta. For å ha nytte av investeringene forutsettes Dobbeltspor Eidsvoll – Lillehammer, samt utvidelse
av Alnabruterminalen. Det er kun infrastrukturkapasiteten i Gudbrandsdalen som tilskrives KVU
mellom Lillehammer og Otta. Konseptet er ellers identisk konsept 2 i KVU mellom Kolomoen og
Lillehammer.

Konsept 4
Jernbanekonsept

Figur 12. Konsept 4. Jernbanekonsept med kryssings- og terminalkapasitet i Gudbrandsdalen
(illustrasjon fra KVU E6 Kolomoen – Lillehammer).
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Oppsummering av konseptene
Nedenfor er en tabell med tekniske data for de ulike konseptene.
Tabell 7 Tekniska data for de ulike konseptene.
Lokalveg
GSV
Tettstedstiltak
Kurveutretting på eksisterende
E6
Breddeutvidelse av
eksisterende E6
Bygging av E6 i ny trase
Kryss

Antall boliger innenfor 100 m
fra veg Frya - Bredevangen
Kostnad Lillehammer Tingberg
Kostnad Tingberg - Tretten
Kostnad Tretten - Ringebu sør
Kostn Ringebu sør – Otta

Konsept 1
12 km
32 km
7,5km

Konsept 2
12km
32km
7,5km
5km

Konsept 3
23,5km
10km
7,5km

Konsept 4
0
0
0
0

49km

47km

0

Forbedre
eksisterende
kryss
490 boliger

Forbedre
eksisterende
kryss
490 boliger

47km
Kun planskilte
kryss

0
0

70 boliger

0

0

0

460 mill kr

700 mill. kr
90 mill kr
240 mill kr

700 mill. kr
90 mill kr
660 mill kr

700 mill. kr
710 mill kr
2790 mill kr

(Omlegging Ringebu)

2920 mill kr
(S5)
460

(Ny trasé:Frya – Bredevangen)
Kryssingskapasitet/terminal
Totale kostnader
(ekskl Tingberg – Tretten)

330

750

45

2460
3920

100 mill
100
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5.2 Vurdering av konsepter
Tabellen under oppsummerer på et grovt nivå konseptene mht kravoppnåelse. Hensikten ved denne
grovsilingen er å sørge for at konseptene oppfyller kravene, og å eventuelt forkaste konsepter som i
liten grad oppfyller kravene. Konseptene som oppfyller kravene skal være gjenstand for nærmere
effektvurderinger.
Konseptene er her grovt vurdert med tegnene null, minus og pluss ut fra den situasjonen man befinner
seg i om 25 år uten tiltak – konsept 0.
Tabell 8 Vurdering av konseptene.
Krav
Reduksjon i antall drepte og
hardt skadde på E6 mellom
Redusert belastning fra
tungtrafikk i grender og tettsteder
Økt forutsigbarhet på E6
Næringsutvikling i eksisterende
tettsteder opprettholdes
Landskapets opplevelsesverdi
opprettholdes
Dyrket mark beslaglegges i liten
grad
Landbrukstrafikk skal kunne
foregå uten å benytte E6.
Kortere reisetider i og gjennom
Gudbrandsdalen
Miljøkrav innen luft – og
støyforurensing følges
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+
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+
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Det eneste absolutte kravet er knyttet til trafikksikkerhet. Siden alle konseptene gir positiv virkning ift.
dette kravet, blir ingen av konseptene forkastet, og alle blir gjenstand for nærmere vurderinger.
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6 Effektberegning og vurdering av konseptene
Ingress
I dette kapittelet vurderes konseptene opp mot prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. Prissatte
konsekvenser er beregnet i EFFEKT 6. Ikke-prissatte konsekvenser er delvis kvalitativt omtalt.
Innledning
Konseptene er vurdert i forhold til mål og krav som er fremkommet i tidligere kapitler. Ut fra
drøftingen av behov, krav og mål vurderes konseptene opp mot følgende:
Prissatte konsekvenser
 Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
 Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen.
Ikke-prissatte konsekvenser
 Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn.
 Økt forutsigbarhet.
 Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
 Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet.
Nytte-/kostnadsverktøyet EFFEKT prissetter noen konsekvenser, mens andre ikke blir prissatt.
Vektingen av faktorene skal i prinsippet ikke påvirkes av om de er prissatt eller ikke.

6.1 Prissatte konsekvenser
Beregninger av de prissatte konsekvensene av infrastrukturtiltak baserer seg i stor grad på offisielle
prognoser for trafikkvekst og på trafikkberegninger.
Trafikkberegninger og trafikkvekst
Trafikkvekst for framtidens situasjon er gitt fra Vegdirektoratet, og delvis bestemt av
Finansdepartementet. Dette kaller vi i det følgende for offisielle prognoser. Det er denne veksten – på
0,9% - som ligger til grunn i nytteberegningene i denne konseptvalgutredningen.
Regional transportmodell (RTM) dekker personreiser under 100 km, og tar hensyn til
befolkningsvekst basert på kommunale planer. RTM beregner også fremtidig vekst. Denne beregnede
veksten samsvarer med framskrivingen av registrert vekst på veg de siste årene (ca. 3% årlig), og
benyttes fram til 2014. Deretter samsvarer RTM med offisielle prognoser (ca 0,9% årlig).
På jernbane har godstrafikkmengdene i perioden fra 2000 til 2005 vokst med ca. 4,5% årlig, mens de
offisielle prognosene for vekst er 0,8%.
Figuren under viser trafikkvekst på veg ved Ringebu under følgende forutsetninger:
 Grønn kurve: offisielle prognoser
 Gul kurve – RTM-vekst
 Rød kurve: framskriving av de siste års vekst
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Figur 13. Trafikkvekst på veg ved Ringebu

Tabellene under viser trafikkvekst på ulike tellesnitt på E6 i Gudbrandsdalen.
Tabell 9 3,5 frem til 2014 og prognoser (gul kurve)
Øyer

Ringebu

Frya

Otta sør

2006

8509

6981

6337

5643

2014

11232

9215

8365

7449

2038

13785

11309

10266

9142

Tabell 10. Offisielle prognoser (grønn kurve)
Øyer

Ringebu

Frya

Otta sør

2006

8509

6981

6337

5643

2014

9190

7539

6844

6094

2038

11317

9285

8428

7505
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Jernbaneverkets nytteberegningsmetode påvirker trafikkvekst
En samfunnsøkonomisk vurdering av jernbanekonseptet med Jernbaneverkets nytteberegningsmetode,
gir trafikkoverføring fra veg til jernbane på 7 %. Dette gjør at veksten på veg blir lavere. Resultatene
blir benyttet til å si noe om følsomheten i resultatene for gods (vedlegg 5).
Effektberegninger
I nytte-/kostnadsanalyse av prosjekter i vegsektoren benyttes vanligvis verktøyet EFFEKT, som er
utarbeidet for konsekvensanalyser og nedfelt i Håndbok 140. Ved utarbeidelse av
konseptvalgutredninger har man ikke den detaljerte kunnskapen som EFFEKT er utarbeidet for, men
verktøyet er benyttet på en forenklet måte for å beregne både reduserte tidskostnader og reduserte
ulykkeskostnader.
Det er utført nytte – kostnadsberegninger i programmet EFFEKT 6 for konsept 1, 2 og 3 som er målt
opp mot konsept 0. Det er nærmere redegjort for forutsetninger for beregningene og resultater i
vedlegg 3.
Tabellen under viser sammenstilling av beregningsresultatene for alle de tre konseptene.
Tabell 11 Effektberegninger
Beregnede kostnadsreduksjoner i år 2014 - 2038 av konsept 1, 2, 3, 3b og 4
sammenlignet med konsept 0. (Tall i 2006-verdi – 1000 kr)
Utbyggingsplan
1
2
3
3b
4
Tidskostnader
9
355
3 400
4 000
Kjøretøykostnader og
7
223
1 300
922
direkteutgifter
Investeringer, drift og
-338
-771
-4 080
-4 217 - 100
vedlikehold
Ulykker
79
352
721
1 347
Støy og luftforurensing
19
46
178
163
Restverdi
71
162
853
881
Skattekostnad
-67
-125
-905
-910
Netto nytte (NN)
-236
-61
831
1 905
NN pr budsjettkrone
-0,70
- 0,10
0,18
0,42
1. års forrentning (%)
1%
3,6 %
5,2 %
6,2 %

I effektberegningene er det tidskostnader og ulykker i tillegg til investeringskostnadene som utgjør de
største elementene. Disse er viktige i forhold til netto-nytte i beregningene og viktige i forhold til de
behov/mål/krav/ som ligger til grunn for prosjektet.
Vi ser at konsept 3 med utbygging i delvis ny trase er flere ganger mer kostbar enn konsept 1 og 2,
men at netto-nytte pr budsjettkrone er høyest i konsept 39.
Konsept 3b – oppgradering til fysisk midtdeler
I en variant hvor det bygges fysisk midtdeler også på strekningen nord for Ringebu, øker kostnaden
med 130 millioner kroner. Den positive effekten på ulykker blir med dette tiltaket nær doblet ift.
konsept 3. Det blir også store positive effekter på tidskostnadene som skyldes at en veg med fysisk
midtfelt har høyere fartsgrense. Etablering av fysisk midtdeler nord for Ringebu gjør også at netto
nytte mer enn dobles og at netto-nytte pr. budsjettkrone øker fra 0,18 til 0,42. Den marginale nytten av
de 130 millioner kronene til fysisk midtdeler i konsept 3 er med andre ord svært høy.

9

I beregningene i konseptvalgsutredningen benyttes 2% rente. Kalkulasjonsrenten på vegprosjekter er ellers
4,5%. NN pr budsjettkrone blir med 4,5% rente i konsept 1, 2, 3 og 3b hhv. -0,87, -0,48, -0,21, -0,05.
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Støy og luftforurensing er også prissatt i beregningene, men omfanget er beskjedent. Utslipp til luft
avtar med økende hastighet og jevnt kjøremønster. Støytiltak iverksettes for å innfri gjeldende krav
(iht retningslinje T-1442), der det iverksettes tiltak i de ulike konseptene. De prissatte
miljøkonsekvensene er mest positive i konsept 3.
Konsept 4 – jernbanekonsept
Jernbanekonseptets investeringer i Gudbrandsdalen er kryssingskapasitet hovedsakelig for gods. Dette
er økt kryssingskapasitet på Kvam (forlengelse av kryssingsspor med samtidig innkjør til 700 meter),
og tilrettelegging for omlasting fra veg til jernbane på Otta til ca. 21 mill kr.
Kryssingssporene har liten effekt hvis det ikke foretas investeringer på Alnabruterminalen og
dobbeltsporutbygging mellom Oslo og Lillehammer. I dette pilotprosjektet har vi valgt å ikke
utarbeide netto-nytte pr. budsjettkrone som for veg. Årsaken ligger i at metodikk for nyttekostnadsanalyser av jernbane og veiprosjekter ikke er direkte sammenlignbare, og fordi man ikke får
nytte av investeringene i planområdet uten at investeringer langt utenfor planområdet gjøres.
Vi viser til KVU for Kolomoen – Lillehammer for nærmere redegjørelse vedrørende nyttekostnadsvurderinger av jernbanekonseptet (konsept 2 i KVU Mjøsregionen).

Konsept 0: Uendret vegsystem
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
Økt trafikksikkerhet oppnås ikke i dette konseptet. Uendret infrastruktur vil ikke bidra til å
redusere ulykkene, og man kan forvente at ulykkessituasjonen forverres i takt med økende
trafikk. Dette gjelder alle typer trafikkulykker. Konseptet vil medføre et brudd med
nullvisjonstankegangen.
Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen
Selv om det ikke er kapasitetsproblemer av betydning på E 6 gjennom Gudbrandsdalen i dag,
vil økende trafikk kunne medføre behov for reduserte fartsgrenser og dermed økte
transporttider.

Konsept 1: Utbygging av lokalveger, gang – og sykkelveger og tettstedstiltak
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
Bygging av lokalveger, vil påvirke ulykkessituasjonen i positiv retning, da man får noe redusert trafikk
på hovedvegnettet. Samtidig reduseres blandingen av gjennomgangs- og lokaltrafikk, noe som også vil
være positivt for trafikksikkerheten. Utbygging av gang- og sykkelveger gir ingen målbar effekt på
trafikksikkerheten i beregningsprogrammet, men er viktig for trygghetsfølelsen.
Totalt er det beregnet en reduksjon på 2 drepte og 4 hardt skadde personer i dette konseptet i
beregningsperioden på 25 år, og mesteparten av den positive effekten inntreffer nord for Ringebu.
Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen
Konseptet gir en tilnærmet uendret situasjon når det gjelder tids- og kjøretøyskostnader for motorisert
trafikk.
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Konsept 2. Utbedring av E6 mellom Ringebu og Otta i tillegg til utbygging av
lokalveger og gang – og sykkelveger, samt miljøgater i tettstedene
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
I dette konseptet utbedres E6 fra i gjennomsnitt 7,5 meter til 10 meter veg med midtfelt mellom
Ringebu og Otta. Spesielt ulykkesutsatte strekninger på til sammen 8,5 km vil få fysisk midtdeler. Det
bygges lokalveger og gang - og sykkelveger som i konsept 1.
I tillegg til virkningen av gang – og sykkelveger og lokalveger som er omtalt under konsept 1, oppnås
nå positive effekter ved høyere vegstandard. Nyere erfaringer tilsier at en kan forvente en reduksjon i
antall drepte og hardt skadde med 12 % ved etablering av midtfelt, med hastighet på 80 km/t10.
I tettstedene er det i dette konseptet etablert miljøgater med lav hastighet. Denne type veg har
tilnærmet ingen ulykker med drepte og hardt skadde.
Totalt er det beregnet en reduksjon på 9 drepte og 20 hardt skadde personer i dette konseptet i
beregningsperioden på 25 år, hvorav 2/3-deler av den positive effekten inntreffer nord for Ringebu.
Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen
I dette konseptet blir fartsgrensen satt opp til 80 km/t på kortere deler av E 6, mens fartsgrensen blir
satt ned gjennom tettstedenes miljøgater. Tidsmessig vil man i dette konseptet få en liten positiv
effekt.

Konsept 3. Utbygging av E6 på hele strekningen Lillehammer – Otta med ny trasé
fra Ringebu til Bredevangen
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
I dette konseptet utvikles eksisterende E6 til veg med fysisk midtdeler til Ringebu, mens strekningen
nord for Ringebu utvikles i ny trase med 10 meters veg med midtfelt. Fra Ringebu og nordover er
gamle E6 omgjort til sammenhengende lokalveg.
Beboere i Gudbrandsdalen behøver ikke benytte ny E6 til lokale reiser og til transport som er relatert
til landbruket. De trafikkfarlige elementene knyttet til ”blandingstrafikken” reduseres i stor grad i dette
konseptet.
Fysiske midtdelere som etableres i dette konseptet fra Lillehammer til Ringebu, gir en reduksjon av
antall drepte med ca. 80 %, og reduksjon av antall hardt skadde på ca. 45 % (se fotnote 9).
Stamvegstandarden med fysiske midtdelere innebærer også planskilte kryssløsninger som har svært få
alvorlige ulykker. Nord for Ringebu hvor det er midtfelt, er reduksjonen i drepte og hardt skadde
forventet å være 12 %.
Dette konseptet har store positive effekter på trafikksikkerheten, og gevinsten for samfunnet ved
reduksjon i ulykker er beregnet å være over dobbelt så stor som i konsept 2. Totalt er det beregnet en
reduksjon på 13 drepte og 34 hardt skadde personer i dette konseptet i beregningsperioden på 25 år. Ca
75% av den positive effekten på ulykker inntreffer på den sørlige del av strekningen der det er etablert
fysisk midtdeler.

10

TØI rapport 8851/12006 ”Effektkatalog for trafikksikkerhet” anbefaler å legge tilsvarende til grunn ved
beregningene.
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Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen
Reisetida gjennom Gudbrandsdalen forbedres med opptil 13 minutter ift. situasjonen uten tiltak.
Årsaken er forbikjøringsfelt og fartsgrense på 80 km/t på hele strekningen, og at det ikke er passering
gjennom tettsteder med lav fartsgrense. Siden vegen nord for Ringebu i dette konseptet ikke lenger går
gjennom tettstedene, vil den vesentligste delen av tidsbesparelsene komme her.
Konsept 3 skiller seg klart ut fra de andre konseptene med langt høyere trafikantnytte knyttet til
reduserte tidskostnader. Gjennomgangstrafikken får i dette alternativet en raskere og mer trafikksikker
stamveg med kortere reisetider.
Konsept 3b – oppgradering til fysisk midtdeler
I denne varianten av konsept 3 bygges ny veg med fysisk midtdeler på vekselvis 2- og 3-felts veg i ny
trase også nord for Ringebu.
På strekningen Ringebu – Otta vil dette beregningsmessig bety en ytterligere reduksjon på henholdsvis
20 drepte og 30 hardt skadde personer, slik at den totale reduksjonen blir 32 drepte og 63 hardt skadde
på 25 år.
Med fysisk midtdeler vil man kunne heve fartsgrensen til 90 km/t og dermed redusere reisetiden
mellom Ringebu og Otta med ytterligere 5 minutter slik at samlet spart reisetid på strekningen
Lillehammer-Otta blir 16 minutter.

Konsept 4. Jernbanekonsept
Reduksjon i antall drepte og hardt skadde mellom Lillehammer og Otta.
I dette konseptet er jernbanetilbudet for persontrafikk fra Lillehammer og sørover svært godt med
raske reisetider til Hamar, Gardermoen og Oslo, mens det ikke gjøres noe med E6. Dette medfører
flere togpassasjerer også fra Gudbrandsdalen.
I tillegg gir infrastrukturen muligheter for omlasting fra veg til jernbane på Åndalsnes og Otta i større
grad enn tidligere, samt at godstrafikken mellom Trondheim og Oslo medfører overflytting av
godstrafikk fra veg til jernbane. Mengdene gods som overflyttes fra veg til jernbane medfører en
begrensing av veksten av gods på veg (vedlegg 5).
Effekten på trafikksikkerhet oppnås i dette konseptet pga. overflytting av transport fra veg til jernbane.
Denne effekten forventes å bli liten, men positiv.
Kortere reisetider i og gjennom Gudbrandsdalen
I dette konseptet blir det noe kortere reisetider på jernbane siden togene ikke behøver å vente på
kryssende tog i samme grad som i konsept 0. På veg er reisetidene omtrent som i dag, med unntak av
reisetidene i utfartshelger når trafikken er så stor at det blir kø. Køsituasjonen på veg vil tilta i
beregningsperioden, og gjøre jernbanetransportene relativt sett raskere enn vegtransport.
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6.2 Ikke-prissatte konsekvenser
De vurderte målene og kravene med konsekvenser som ikke er prissatte er:





Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn (mål)
Økt forutsigbarhet (krav)
Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet (mål)

Konsept 0: Uendret transportsystem
Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn
Kryssinger av E6 av Dovrebanen, samt bruk av E6 blir en større barriere for lokalbefolkningen og
landbruket pga. trafikkøkning. Barrierevirkningen av E6 blir større med økende trafikk, og vegen vil
fortsatt benyttes til lokale reiser og av barn og unge. Utryggheten ved ferdsel i lokalsamfunnet tiltar.
Økt forutsigbarhet
Ved ulykker i Gudbrandsdalen får næringslivets transporter i dag forsinkelser pga. mangel på
omkjøringsveger og saktegående lokaltrafikk. Denne situasjonen blir over tid forverret pga. økende
trafikkmengder, dersom det ikke gjennomføres tiltak.
Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Uten tiltak vil infrastrukturen ikke bidra i positiv retning når det gjelder utvikling av bo – og
arbeidsmarkedene. Økt trafikk vil også virke negativt på muligheten for å skape attraktive tettsteder i
Gudbrandsdalen. Økende trafikkmengder og mindre forutsigbare reiser er også uheldig i forhold til
utviklingen av arbeidsplasser i nærliggende landsdeler som er avhengige av å benytte E6 i
Gudbrandsdalen til sine transporter.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet (mål)
Kulturlandskapet og kulturmiljøene blir uendret, og det samme blir reiseopplevelsen gjennom
Gudbrandsdalen.

Konsept 1: Utbygging av lokalveger, gang – og sykkelveger og tettstedstiltak
Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn
Lokalmiljøene vil i dette konseptet få et utbedret lokalvegnett og et omfattende gang -og
sykkelvegnett. Dette medfører at behovet for å bruke E6 til daglige gjøremål reduseres, og at
mulighetene for å bevege seg på en trygg måte i lokalmiljøet oppnås. Spesielt myke trafikanter, barn
og unge får langt bedre forhold. E6 er i dette tilfellet ikke lenger en så stor barriere for lokalbefolkning
og landbruket pga. lokalvegnettet, og kryssinger av E6 har blitt sikrere, selv om det er like mye
tungtrafikk gjennom tettstedene som før.
Attraktiviteten innbyggerne i Gudbrandsdalen opplever ved natur – og kulturlandskapet vil endres noe
ved bygging av lokalveger og gang – og sykkelveger. Den europeiske landskapskonvensjonen, som
etter hvert skal implementeres i Norge, prioriterer kulturlandskapet der folk bor, og slik sett kan
konseptet ha negative virkninger. Hvis en ser hele dalen under ett (begge dalsidene), omformer dette
konseptet landskapet minst av samtlige konsepter.
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Økt forutsigbarhet
Reisetiden gjennom Gudbrandsdalen blir mer forutsigbar ved at større deler av landbrukstrafikken og
lokaltrafikken i dette konseptet kan overflyttes til lokalvegnettet, og ikke blandes med
gjennomgangstrafikken. I tillegg kan lokalvegene benyttes av næringslivets transporter som
omkjøringsveger ved eventuelle uhell.
Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Da E6 er uendret i dette konseptet, vil også utslaget på et evt. utvidet arbeids – og boligmarked være
uendret. Med noen tilretteleggende tiltak gjennom tettstedene, vil konseptet likevel kunne forbedre
attraktiviteten til tettstedene i noen grad. Attraktive tettsteder er viktig for å fremme levedyktige
distrikter. Konsept 1 får en marginalt positiv effekt på næringslivet i andre landsdelen siden en del
lokale trafikanter ikke lenger behøver benytte E6, og at dette kan forbedre situasjonen for
transittransport.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet
Utbygging av lokalt vegnett, kryssinger av E6 og gang – og sykkelveger vil medføre noe endring av
natur – og kulturlandskap der de fleste bor (østsiden av Lågen). Dette vil neppe bli så omfattende at
det gir negativ virkning på reiseopplevelsen. Reisen vil fortsatt gå gjennom tettstedene, og gir de
reisende referansepunkter og variasjon. Reiseopplevelsen kan bli forringet ved at det føles utrygt å
ferdes på den forholdsvis smale og svingete vegen nord for Ringebu.

Konsept 2. Utbedring av E6 mellom Ringebu og Otta i tillegg til utbygging av
lokalveger og gang – og sykkelveger, samt miljøgater i tettstedene
Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn
I dette konseptet er det lagt til grunn en stamvegstandard som innebærer utvidelse til 10 meters veg
med midtfelt fra Ringebu til Otta og miljøgater gjennom tettstedene. På 8,5 km av strekningen er det
lagt inn bredere veg med fysisk midtdeler.
Lokalsamfunnene vil i likhet med foregående konsept få et utbedret lokalvegnett og et vesentlig bedre
gang- og sykkelvegnett som medfører at behovet for å bruke E6 til daglige gjøremål reduseres. Lokal
landbrukstrafikk vil også få større muligheter til å unngå E6. Konseptet gir muligheter til å bevege seg
tryggere i lokalsamfunnet.
I den grad E6 benyttes til lokale reiser, vil det i dette konseptet skje på en utbedret og tryggere E6. E6
går imidlertid fremdeles gjennom alle tettstedene. Med økende trafikk vil dette oppleves som en
tiltagende barriere for beboerne i lokalsamfunnene. På E6 i Gudbrandsdalen er det i referanseåret 2035
beregnet å være trafikkmengder på i underkant av 8000, mens sommertrafikken og helgetrafikken er
høyere.
Miljøgater med lave fartsgrenser etableres for å dempe ulempene ved gjennomgangstrafikken, og kan
øke attraktiviteten til tettstedene.
Natur- og kulturlandskapet mellom tettstedene blir forringet noe mer ift konsept 1, pga.
breddeutvidelsen på hele strekningen fra Ringebu til Otta.
Økt forutsigbarhet på E6
Forutsigbarheten bedres i forhold til konsept 1, siden stamvegstandarden medfører færre ulykker og
færre stenginger av vegen.
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Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Konseptet innebærer en forbedret stamvegstandard mellom Ringebu og Otta, mens standarden sør for
Ringebu forblir uendret. Dette gjør dagpendling på strekningen mellom Ringebu og Otta mer
attraktivt, og kan bidra til et utvidet bo – og arbeidsmarked. Mulighetene til å arbeide lengre unna
bostedet forbedres.
I dette konseptet skal all trafikk fortsatt gå gjennom tettstedene, og dette gir økt støy og lokal
luftforurensing i takt med trafikkutviklingen. For å bøte på dette utvikles det i dette konseptet
miljøgater med lave fartsgrenser og opphøyde gangfelt m.m. Miljøgatene kan gjøre at
sentrumsområdet nær vegen får en triveligere og mer attraktiv utforming. Dette kan gi kommuner og
næringsliv inspirasjon til ytterligere forbedringstiltak i sentrum.
Konseptet gir det lokale næringsliv gode muligheter til å utnytte gjennomgangstrafikken i tettstedene.
Et attraktivt tettsted gjør for eksempel hytteturister mer tilbøyelige til å benytte andre lokale tilbud når
de likevel handler dagligvarer i tettstedene.
Siden stamvegstandarden gjennom hele Gudbrandsdalen i dette konseptet er forbedret, vil dette gjøre
transittreiser mer forutsigbare og noe raskere. Dette er positivt for transittransport og bidrar positivt til
utvikling i andre landsdeler og i distriktene.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet
Forbruk av areal til vegformål kan gi en negativ effekt på reiseopplevelsen i dette konseptet. På den
annen side vil en utbedret og bredere veg gi trafikantene en trygghetsfølelse som også kan øke
reiseopplevelsen. Opplevelsen ved å fortsatt kjøre gjennom tettstedene, der E6 i dette konseptet er
omgjort til miljøgate, medfører mer positive opplevelser av sentrum, samt gir gjenkjennelse og
variasjon på reisen.

Konsept 3. Utbygging av E6 på hele strekningen Lillehammer – Otta med ny trasé
fra Ringebu til Bredevangen
Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn
I dette konseptet er det lagt til grunn en stamvegstandard som innebærer at vegen fra Lillehammer til
Ringebu utbedres i dagens trase til veg med fysiske midtdelere, mens det bygges ny 10 meters veg
med midtfelt fra Ringebu til Otta. Det er estimert at mellom 70-85% av trafikken vil gå på den nye
vegen, mens resterende trafikk blir igjen på lokalvegen (dagens E6).
Med bygging av til sammen 23 kilometer lokalveg mellom Tretten og Ringebu, og mellom
Bredevangen og Otta for å utvikle E6 som avkjørselsfri veg, gir dette lokalsamfunnene et
sammenhengende lokalvegnett med lave trafikkmengder i tillegg til et bedre gang - og sykkelvegnett.
Dette overflødiggjør behovet for å bruke E6 til daglige gjøremål og gir større mulighet for å bevege
seg på en trygg måte i lokalmiljøet. E6 er i dette tilfellet ikke lenger en barriere for lokalbefolkningen
og landbruket på østsiden av Lågen.
I dette konseptet legger vegen beslag på areal i natur – og kulturlandskapet på vestsiden av Lågen.
Arealforbruket vil i dette konseptet være størst fordi traseen legges helt om på strekningen nord for
Ringebu. Om verdien av det nedbygde kultur – og naturlandskapet er størst på den ene eller andre
siden av Gudbrandsdalslågen er ikke undersøkt i detalj, men følgende skiller dette konseptet fra de
andre angående natur – og kulturlandskap:


Det er på østsiden det bor flest folk i dag. Landskapskonvensjonen som skal implementeres i
Norge legger vekt på å ta vare på natur – og kulturverdiene der folk bor.
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I dette konseptet vil man benytte gamle E6 som lokalveg. Inngrepene som følge av etablering
av nye lokalveger som ligger til grunn i konsept 1 og 2 på østsiden av Lågen, unngås i konsept
3.
Nye kryss og tilførselsveger mellom lokal- og hovedvegnettet anlegges.
På vestsiden er det i dag et kultur- og naturlandskap som kan oppleves i ro og fred. Dette vil
bli forringet med ny veg.
Ny veg vil bli synlig fra østsiden av Gudbrandsdalen. Dette er særlig tilfelle dersom
vegbelysning etableres. Dette kan oppleves som en forringelse av landskapet og kan komme i
konflikt med utviklingen av turistnæringen.
Vegen kommer enkelte steder til å gå nær Gudbrandsdalslågen, og hensyn til strandsonen,
friluftsliv tilknyttet elven, samt forurensings og flomproblematikk, må tas hensyn til ved
detaljutforming.

Figur 14. Kulturlandskapsområder. Figuren viser ny og eksisterende trase, samt kulturlandskapsområder
(grønt) Kilde. Hovedplan E6 Frya – Otta. Samlerapport august 1995.

Økt forutsigbarhet på E6
Gjennomgangstrafikken får i dette alternativet en mer trafikksikker stamveg med kortere reisetider og
god forutsigbarhet. I dette konseptet er forutsigbarheten for næringslivets transporter svært god siden
det er et sammenhengende lokalvegnett i tillegg til ny veg.
Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Konseptet korter ned reisetiden i og gjennom Gudbrandsdalen og bidrar best av alle konsepter til
utvikling av større bo -og arbeidsmarkeder.
Konseptet skiller seg fra de andre ved at all gjennomgangstrafikk er flyttet ut av tettstedene. Dette
muliggjør utvikling av attraktive tettsteder/handelssteder. Fraværet av tungtransport vil oppleves
spesielt positivt.
Opprettholdelse av en restriktiv og aktiv arealpolitikk som understøtter tettstedene, er imidlertid en
utfordring i dette konseptet. Ved hovedvegomlegginger er det ofte slik at bebyggelsen ”flytter etter
veien”. Dette gjelder spesielt næringsvirksomheten. I Gudbrandsdalen vil dette kunne medføre at
virksomhet flyttes fra eksisterende tettsteder til nye lokaler ved hovedvegnettet, med den konsekvens
at eksisterende tettsteders handelsvirksomhet og attraktivitet undergraves. Det er mulig å unngå en slik
utvikling gjennom bevisst og langsiktig arealplanlegging fra kommunenes side.
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Dette konseptet kan gi det lokale næringsliv mindre muligheter til å utnytte gjennomgangstrafikken i
tettstedene enn i foregående konsepter. Dette kan i noen grad kompenseres med bl.a. skilting for å få
turister og hyttefolk til å svinge av E6, og legge turen inn i sentrum.
Næringsutviklingen knyttet til hytteturister behøver ikke endres vesentlig, siden turister på veg til hytta
i stor grad handler i det siste tettsted de kommer til før de ankommer hytta.
Et interessant aspekt ved konsept 3, er at konseptet gir muligheter for å utvikle en ”turistveg” langs
lokalvegen (gamle E6) på hele ruta fra sør for Ringebu til Sjoa/Otta. Nye rasteplasser kan lokaliseres
til ”turistvegen” hvor det er mulig å oppleve lokale natur- og kulturmiljøer og kulturminner. Dette kan
igjen legge til rette for lokal næringsvirksomhet. Store inngrep i kulturlandskapet vil kunne oppfattes
negativt i forhold til turistbasert næringsutvikling, og det er vesentlig å ta hensyn til dette ved bygging
av ny E6.
Konseptet fremmer næringsutvikling i andre landsdeler og i distriktene siden reisetiden blir kortere og
forutsigbarheten øker.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet
Konsept 3 skiller seg fra de foregående når det gjelder reiseopplevelsen ved at reisen nord for Ringebu
i stor grad foregår på andre siden av Gudbrandsdalslågen utenfor alle tettsteder. Dette kan for noen
trafikanter forringe reiseopplevelsen.
På den annen side kan det være positivt at reisen foregår gjennom et mer ”urørt” natur– og
kulturlandskap. Dessuten blir Lågen og bygningsstrukturen på østsiden av dalen godt synlig fra den
nye vegen.
Reiseopplevelsen kan også bedres ved å kjøre på en trygg veg med god trafikkflyt der det er gode
muligheter til forbikjøringer. Konsept 3 skiller seg på denne måten positivt fra de andre konseptene,
spesielt på sommerstid og i helgene da trafikken er stor.
Reiseopplevelsen vil være forskjellig hos ulike trafikantgrupper. En godstransportør og dagpendler vil
ha en langt mer positiv reiseopplevelse av konsept 3, enn turisten og hytteeierne.

Konsept 3b – oppgradering til fysisk midtdeler
Dersom strekningen fra Ringebu til Otta bygges med fysisk midtdeler, vil dette medføre noe mer
arealbeslag siden høyere standard vil medføre en utvidelse fra 10 meters veg til hhv 12,5 og 14,5
meters veg. Kryssløsningene kan bli en utfordring vedrørende arealbeslag og større inngrep i natur –
og kulturlandskap.
Konseptet vil ikke ha stor betydning for lokalsamfunnene, men kan fremme utviklingen av ABSregionen og utvikling i andre landsdeler pga. raskere reisetid. Konseptet kan forbedre forutsigbarheten
for næringslivets transporter ytterligere, selv om midtdelere kan innebære
framkommelighetsproblemer for utrykningskjøretøy i forbindelse med ulykker.

57

Konseptvalgutredning E6 Lillehammer - Otta

Konsept 4. Jernbanekonsept
Legge til rette for utviklingen av gode lokalsamfunn
Et noe bedre togtilbud gjennom tettstedene vil være positivt for lokalbefolkningen. Jernbanen har
tradisjonelt samlet sentrumsfunksjoner, og dette kan skje igjen dersom oppfattelsen av at det igjen
satses på jernbane kan bli en realitet.
Som redegjort for over vil jernbanekonseptet begrense veksten i godstransport gjennom
Gudbrandsdalen (vedlegg 5), og dette er positivt for utviklingen av gode lokalsamfunn. Det blir trolig
ingen reduksjon i nivået av lange godskjøretøy gjennom Gudbrandsdalen selv om det blir omlasting på
Åndalsnes og Otta i stor grad.
E6 vil fortsatt være en barriere for lokalbefolkningen og landbruket. Barrierevirkningen av E6 blir
større med økende trafikk, og vegen vil fortsatt benyttes til lokale reiser og av barn og unge.
Økt forutsigbarhet
Jernbanen vil gjøre både godstransport og persontransport på jernbane mer forutsigbar. Overflytting av
trafikk fra veg til jernbane er også positivt for forutsigbarheten på veg, men i liten grad pga. at
mulighetene for å flytte større mengder trafikk er liten.
Fremme utviklingen av vekstkraftige bo – og arbeidsmarked og levedyktige distrikter.
Et vesentlig bedre jernbanetilbud fra Lillehammer mot Hamar, Gardermoen og Oslo vil virke positivt
på arbeidsmarkedet i Gudbrandsdalen. Rask kommunikasjon er viktig ift møtevirksomhet og
muligheten for pendling.
Nesten alle typer næringsvirksomhet vil kunne få nytte av dette. Rask og forutsigbar transport vil være
nyttig for bl.a. forretningsmessig tjenesteyting, FOU - virksomheter og offentlig virksomhet, og økte
muligheter for å utvikle reiselivsnæringen.
Infrastrukturen skal legge til rette for positiv reiseopplevelse gjennom det særegne natur – og
kulturlandskapet (mål)
Kulturlandskapet og kulturmiljøene blir uendret, og det samme blir reiseopplevelsen gjennom
Gudbrandsdalen. Eventuelt nytt togmateriell kan bidra til økt komfort på reisen. Et annet aspekt er
mulighetene for en generell forbedring av stasjonsområdene, der både universell utforming og estetisk
opprusting av bygninger og utstyr kan være positive bidrag til reiseopplevelsen.

6.3 Fleksibilitet
I denne utredningen er det antatt at de minste prosjektene er de mest fleksible, da de i stor grad kan
bygges uavhengig av andre prosjekter, og ikke er økonomisk omfattende. Gang – og sykkelveger og
lokalveger er således prosjektene som er mest fleksible. Alle konseptene inneholder en rekke mindre
gang – og sykkelvegstrekninger og lokalvegstrekninger.
Siden konsept 1s gang og sykkelveger og lokalveger i sin helhet inngår i konsept 2, og også i noen
grad i konsept 3 sør for Ringebu, kan man tenke seg en løsning der enkeltelementer av valgt konsept
raskt kan settes i gang. Disse tiltakene har positiv effekt spesielt for utviklingen av gode lokalsamfunn,
men også for flere av de andre vurderte mål og krav.
Utbedring av eksisterende veg som i konsept 3 fra Tretten til Ringebu og i konsept 2 fra Ringebu til
Otta, kan også være relativt fleksibel da den kan bygges ut i større og mindre parseller.
Konsept 3 med ny trase fra Frya til Bredevangen/Sjoa sør er i dette tilfellet den minst fleksible
strekningen, siden strekningen bør bygges under ett for å få ønsket virkning.
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Jernbanekonseptet med utbedringene i Gudbrandsdalen er relativt små og fleksible. Dobbeltsporet sør
for Lillehammer må bygges parsellvis før de kan tas i bruk, og er lite fleksible.

6.4 Usikkerhetsvurdering.
Alle beregninger i denne konseptvalgutredningen er heftet ved usikkerhet. Nedenfor følger korte
omtaler av noen sentrale usikkerhetsmomenter.
Prognosene for økonomisk vekst og demografi er forventningsrettede da vi benytter offisielle kilder
fra Finansdepartementet og Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Grunnprognosene utarbeides i første rekke for å gi et overordnet bilde av de underliggende langsiktige
strukturelle endringene i transportmiddelbruken, gitt at det ikke gjennomføres infrastrukturtiltak eller
større endringer i kollektivtilbudet. Hensikten med grunnprognosene er med andre ord å gi en
referansebane med en viss tidshorisont, som senere kan bygges på med scenariospesifikke prognoser.
Det er viktig å være klar over at prognosene uttrykker en betinget utvikling uten større tiltak eller
forandringer, det vil si hvor "man ikke gjør noe", og er altså ikke en naturnødvendighet som man må
tilpasse seg.
Grunnprognosene dekker de fleste typer reiser i hele landet samt reiser til og fra Norge, og det er
nødvendig med kvalitetssikring ut fra lokale forhold. Tilpassing til lokale/regionale forhold er utført i
beregningene i denne utredningen, men resultatene likevel heftet med betydelig usikkerhet.
Det er heftet usikkerhet også til nytte-kostnadsvurderingene som i denne konseptvalgsutredningen er
beregnet i EFFEKT 6. Gjeldende versjon av EFFEKT inneholder betydelig usikkerhet knyttet til
beregningen av trafikkulykker. Programmet tar ikke hensyn til verken type ulykker eller
alvorlighetsgraden av disse, men fordeler ulykker etter en gjennomsnittsnøkkel. På Ev 6 er andelen
møteulykker høyere enn gjennomsnittet. En mer nøyaktig beregningsmetode vil derfor gi bedre
resultater for de konseptene som innebærer tiltak mot de alvorligste ulykkene (fysiske midtdelere).
Konseptene i en ideell ”konseptvalgutredning” bør være på et grovt nivå, hvor bl.a. kostnader er basert
på erfaringsmessige løpemeterpriser.
I denne utredningen er kostnadene konsept 3 på et sikkerhetsnivå på +/- 40%, mens alle andre
konseptene er vurdert på et grovere nivå.
Som omtalt i kapittel 4 arbeides det med delvis bompengefinansiering av konsept 3. De andre
konseptene er på et slikt kostnadsnivå og av et omfang og innretning som tilsier at delvis
bompengefinansiering er mindre aktuelt. Alle konseptene krever statlige bevilgninger.
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6.5 Oppsummering og anbefaling
Tabell 12 nedenfor oppsummerer de prissatte konsekvensene ved alle konseptene.
Tabell 12. Prissatte konsekvenser
Prissatte konsekvenser Konsept 1

Konsept 2

Konsept 3

Konsept 3b

Reduksjon i antall drepte - 2 drepte
og hardt skadde på E6
mellom Lillehammer og
- 4 hardt skadde
Otta.

- 9 drepte

- 13 drepte

- 32 drepte

- 20 hardt
skadde

- 34 hardt
skadde

- 63 hardt
skadde

- 0,2 drepte

- 3 drepte

- 9 drepte

- 11 drepte

- 1 hardt skadde

- 7 hardt skadde

- 23 hardt
skadde

- 26 hardt
skadde

- 2 drepte

- 6 drepte

- 4 drepte

- 21 drepte

- 4 hardt skadde

- 13 hardt
skadde

- 11 hardt
skadde

- 36 hardt
skadde

Kortere reisetider i og
gjennom
Gudbrandsdalen

0 min

1 min

13 min

16 min

Lillehammer – Frya

0 min

0,5 min

5 min

5 min

Frya - Otta

0 min

1 min

9 min

11 min

Lillehammer - Frya

Frya - Otta

Tabell 13 oppsummerer de ikke- prissatte konsekvensene ved alle konseptene.
+ betyr forbedring, - forverring.
NB ! Resultatene i tabellen framkommer som beregninger i EFFEKT 6. Programmet beregner
trafikksikkerhetseffekter uten å ta hensyn til alvorlighetsgraden eller ulykkestypen. E6 i
Gudbrandsdalen har langt flere drepte og hardt skadde enn EFFEKT viser. Tilleggsberegninger utført
på E6 i Mjøsregionen viste at det er sannsynlig at antallet hardt skadde og drepte kan forventes være
langt større enn beregnet i EFFEKT. Vi antar at forskjellene er noe mindre i Gudbrandsdalen pga. at
trafikkmengdene er lavere.
Tabell 13: Ikke prissatte konsekvenser (+ betyr forbedring, - forverring)
Ikke prissatte
Konsept 1
Konsept 2
Konsept 3
konsekvenser
Gode lokalsamfunn
+
++
++
Økt forutsigbarhet på E6
+
+
+++
Bo og arbeidsmarked –
+
++
+++
levedyktige distrikter
Positiv reiseopplevelse
0
+
0
Fleksibilitet
+
+
Usikkerhet
+
0
-
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Oppsummering og anbefaling
Konsept 0:
Fordelen med dette konseptet er primært knyttet til at landskap/arealer ikke berøres ytterligere.
Trafikale konsekvenser, samt mulighetene til å videreutvikle gode lokalsamfunn, større bo – og
arbeidsmarkeder og levedyktige distrikter, gjør at alternativ 0 er vurdert som en dårlig løsning.
Konsept 1:
En viss forbedring vil i dette konseptet kunne oppnås ved at beboerne får større muligheter til å bruke
nyetablerte lokalveger og gang – og sykkelveger til daglige gjøremål. Dette knytter boligområdene
bedre sammen med sentrumsområdene, og gjør spesielt forholdene for myke trafikanter bedre.
Innen trafikksikkerhet gir konseptet knapt målbare, men positive effekter. Effektene på forutsigbare
reisetider og bo – og arbeidsregioner blir positive, men små. Inngrep i kulturlandskap og -miljøer skjer
primært i nærheten av der folk bor, men blir samlet sett små. Reiseopplevelsen blir omtrent som i dag.
Konsept 1 har dermed positive effekter på flere relevante faktorer, men kan likevel ikke betraktes som
en langsiktig løsning for samfunnet.
Som nevnt under kapittelet om fleksibilitet, kan likevel gang – og sykkelveger og lokalveger fra dette
konseptet inngå i en plan for tiltak som kan iverksettes raskt, i påvente av større tiltak (i konsept 2 og
3).
Konsept 2:
Konsept 2 med utbedring av eksisterende veg nord for Ringebu til 10 meter veg med midtfelt, samt
lokalveger og gang – og sykkelveger på hele strekningen, gir forbedringer i raskere transporttider og
forbedret trafikksikkerhet. Etablering av miljøgater, gir også positive effekter for tettsteder og
lokalsamfunn, selv om mye av barrierevirkningen av vegen opprettholdes.
Bedre vegstandard gir også positive effekter for arbeidsreisende og vil kunne bidra til å utvide
arbeidsmarkedsregionen. Forutsigbarheten og reisetiden blir noe forbedret fra konsept 1, og dette
virker positivt på utviklingen av næringsliv i andre landsdeler og i distriktene. Kulturlandskap og miljøer der folk bor blir mer forringet enn i konsept 1. Dette kan gå utover reiseopplevelsen. På den
annen side vil trygghetsfølelsen ved ny og bedre veg være positivt for reiseopplevelsen. Miljøgater gir
god mulighet til å oppleve tettsteder og deres særegenhet, og skaper variasjon og referansepunkter på
reisen.
Konsept 2 framstår som et konsept som gir en del nyttige effekter for en forholdsvis rimelig kostnad.
Konseptet er også fleksibelt ift at vegen kan utbedres på lengre eller kortere strekninger uavhengig av
hverandre.
Med økende trafikk vil det være naturlig å etablere stadig lengre strekninger med fysiske midtdelere.
Dette vil komme i konflikt med kultur og naturmiljøer, samt verdifulle jordbruksarealer på østsiden av
Gudbrandsdalen. Fysisk midtdeler krever planskilte kryssløsninger og et omfattende lokalvegnett, i
tillegg til arealene som beslaglegges gjennom utbedringen.
Ved eventuell videreutvikling av konsept 2 til høyere vegstandard nordover fra Ringebu til Otta, vil
beboerne i lokalsamfunnene oppleve at barrierevirkningen og utryggheten kan øke med større trafikk.
En slik løsning vil også komme i konflikt med boliger siden randbebyggelsen langs dagens E6 er
omfattende. Et prinsipp om utvikling i dagens trase har vært vurdert tidligere (Silingsrapport fra 1989),
men av ovenstående årsaker ble ikke dette anbefalt som langsiktig utvikling av E6. En videreutvikling
med fysisk midtdeler og planskilte kryss bør skje i ny trase.
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Konsept 3:
Konseptet har svært god virkning på redusert reisetid og ulykker, og til tross for et stort
investeringsbehov, har dette konseptet best netto-nytte eller forrentning.
Reduksjonene i reisetid og forbedringen i forutsigbarheten bidrar til å utvide arbeidsmarkedsregionen i
Gudbrandsdalen og til å legge til rette for vekstkraftige regioner og distrikter i andre landsdeler.
Kulturlandskap og miljøer på vestsiden av dalen blir forringet, mens østsidens kulturlandskap og
miljøer der de fleste i dag bor, blir best bevart i dette konseptet. Reiseopplevelsen kan bli noe dårligere
ved at man ikke reiser gjennom de mest interessante kulturlandskapene og tettstedene, men på den
andre siden kan utsynet over Gudbrandsdalslågen og bebyggelsen på østsiden bidra positivt.
De bevarte kulturlandskapene og miljøene på østsiden av Lågen kombinert med utviklingen av
tettstedene som nå kun har lokaltrafikk, tilrettelegger for lokal næringsvirksomhet, og gode og trygge
lokalmiljøer. På den andre siden gir omlegginger av E6 forbi tettsteder større risiko for at
handelsvirksomheten i eksisterende tettsteder kan bli flyttet til ny hovedveg, og dermed undergrave
tettstedenes attraktivitet.
Konsept 3b – oppgradering til fysisk midtdeler
Dersom veistandarden i konsept 3 økes slik at vegen får fysisk midtdeler, oppnås ytterligere store
reduksjoner i antallet drepte og hardt skadde. I tillegg blir reisetiden gjennom Gudbrandsdalen
ytterligere redusert pga. at veistandard med fysisk midtdeler legger til rette for høyere fartsgrenser.
Konsept 4
Jernbanekonseptet har liten, men positiv effekt på ulykkessituasjonen pga overflytting av noe transport
fra veg til jernbane. Det er først og fremst innen overflytting av godstransporter fra veg til jernbane at
den positive virkningen kan oppnås.
Raskere reisetider og et bedre togtilbud vil kunne få positiv virkning på utvidelse av arbeids – og
boregionen, og gjøre det enklere pendle lengre avstander. Rask og forutsigbar transport vil være nyttig
for bl.a. forretningsmessig tjenesteyting, FOU - virksomheter og offentlig virksomhet. Videre vil et
bedre jernbanetilbud gir økte muligheter for å utvikle reiselivsnæringen.
Generelt gjør jernbanekonseptet muligheter for transport av store mengder gods og personer på
jernbane at større deler av framtidens transportbehov kan dekkes på en miljøvennlig måte. Dette
forutsetter imidlertid en arealpolitikk som bygger opp under kollektive transportmidler, samt
regulatoriske virkemidler og avgifter.

Anbefaling
1. Det anbefales at både konsept 2 og konsept 3 vurderes nærmere i en fremtidig plan med
tilhørende konsekvensvurdering for strekningen Lillehammer – Frya.
Denne strekningen egner seg for en trinnvis utvikling, hvor lokalveger og gang – og
sykkelveger fra alle konseptene kan utvikles på kort sikt, og samtidig bygge opp under en mer
omfattende utbygging senere.
Trafikkgrunnlaget sør for Ringebu tilsier en stamvegstandard med fysisk midtdeler, og
kapasitetsutvidelse (S5).
2. Det anbefales at konsept 3 legges til grunn for videre planlegging av strekningen Frya – Otta.
3. Trafikkgrunnlaget tilsier at vegnormalenes standardklasse S4 (10 meters bredde og bredt
midtfelt) legges til grunn i ny trase. Høy sommertrafikk og svært mange ulykker på dagens E6
gjør at det er svært god netto nytte og forrentning ved å velge en høyere standard med fysisk
midtdeler. Dette gir svært stor reduksjon i antall drepte og hardt skadde, samtidig som
reisetida kan reduseres ytterligere, siden S5 (2/3-felts veg med fysisk midtdeler)tillater høyere
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fartsgrense. Statens vegvesen Region øst anbefaler på dette grunnlag at det søkes om
dispensasjon fra vegnormalene med sikte på standardklasse S5.
Det anbefales at arbeid med reguleringsplan for strekningen Frya – Otta settes i gang.
Det anbefales jernbaneinvesteringer som gir mulighet til å flytte transport fra veg til jernbane.
Statens vegvesen mener at man med denne anbefalingen vil benytte infrastrukturen til å legge til rette
for å oppfylle samfunnsmålet for E6 mellom Lillehammer og Otta:
En livskraftig Gudbrandsdal med positiv utvikling innen befolkning og sysselsetting, der god
framkommelighet for gjennomgangstrafikken ikke går på bekostning av trygghet og sikkerhet.
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7 Oppfølgende planlegging
Planhistorikk
Denne konseptvalgutredningen er utført på et tidspunkt hvor mye detaljert planlegging har foregått i
en årrekke og hvor trasevalgene i to av kommunene har vært dels kontroversielle:


I Ringebu kommune ble omkjøringsveg forbi sentrum er i all hovedsak fra 1973, men
justering av nordre del i 1990 som vedtatt av Vegdirektoratet.



I Sør-Fron kommune stadfestet Miljøverndepartementet i 2002 kommunens trasevalg på
østsida av Lågen mellom Hundorp og Harpefoss mot Vegvesenets innsigelse.



I Nord-Fron kommune stadfestet Miljøverndepartementet i 1996 kommunens trasevalg om ny
E6 med tunnel gjennom Teigkampen stadfestet kommunens vedtak om tunnel gjennom
Teigkampen mot Vegvesenets innsigelse.



I Sel kommune revideres nå E6-traséen i samme trase som vedtatt i 1991 øst for dagens veg.

Videre planlegging
Den videre planleggingen består nå av å utføre tilstrekkelig med planlegging slik at prosjektet kan
omtales og bli prioritert i Nasjonal transportplan 2010 – 2019.
På hele strekningen foregår i dag planarbeid på forskjellige nivåer. For hele strekningen fra
Lillehammer til Otta utarbeides det en prinsippskisse for planlegging og finansiering. Dette er en
forstudie hvor omtale av finansiering og bompenger skal danne grunnlag for lokal/regional politisk
behandling. Samtidig arbeides det med å starte arbeidet med reguleringsplaner for E6 mellom Frya og
Otta.
For strekningen mellom Tingberg og Ringebu foregår det i dag ikke planarbeid. Det vil bli vurdert
nærmere hvordan denne strekningen skal planlegges med tilhørende konsekvensvurdering.
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8 Medvirkning og informasjon
Pilotarbeidet vedrørende KS1 på E6 i Gudbrandsdalen startet i august 2006, og i september ble
arbeidsseminar med lokale og regionale aktører gjennomført. Arbeidet er forankret i SVRØs
ledelse, og foreløpige resultater er presentert lokale og regionale aktører underveis.
E6 i Gudbrandsdalen er et av to prøveprosjekter i vegsektoren for utvikling av KS1-regimet.
Pilotarbeidet i Statens vegvesen Region øst startet i august 2006. Dette var før den første malen for
arbeidet var utarbeidet, og dermed også før innholdet i konseptvalgutredningen var kjent.
Ved start i august het det at konseptvalgutredningen skulle ferdigstilles tidsnok til at erfaringer fra
utredningsarbeidet skulle benyttes i Vegdirektoratets anbefalinger til Samferdselsdepartementet i
oktober. Invitasjon til arbeidsseminar ble sendt samme dag som pressemelding om KS1 ble sendt fra
Samferdselsdepartementet, dvs. 11 september 2006.
Arbeidsseminar ble holdt i Gudbrandsdalen 21. – 22. september 2006, og om lag 20 personer deltok.
Deltagerne var fra kommuner og fylkeskommunen på både administrativt og politisk nivå.
Næringslivet var representert ved NHO. Det lykkes ikke å få med næringsliv fra store bedrifter verken
i regionen eller fra andre landsdeler. Referat fra arbeidsseminaret ble sendt møtedeltagerne.
Det har vært tre møter hvor SVRØ, VD og Veritas/SNF/Advansia har diskutert
konseptvalgutredningen. Mal, innhold og struktur har på bakgrunn av disse møtene blitt endret
underveis i arbeidet. SVRØ har også hatt et dagsmøte med VD og konsulent, hvor det ble arbeidet
med struktur og innhold i dokumentet basert på konsulentgrupperingens innspill.
Det har også vært tre møter med nærings – og miljøopponentene i september og oktober, og disse har
også fått senere utkast av dokumentet til gjennomsyn for evt. innspill. Det har også vært to møter med
Jernbaneverket, i tillegg til at Jernbaneverket deltok på arbeidsseminaret.
Etter Samferdselsdepartementets tilbakemelding om at utredningen måtte sees på i et bredere
perspektiv, har Jernbaneverket vært godt involvert. Mye av arbeidet har likevel foregått internt i
Statens vegvesen. Jernbaneverket har deltatt i prosjektgruppa for konseptvalgutredningen i forbindelse
med revisjonen av pilotutredningen.
Utredningens innhold inkludert forslag til konklusjoner ble presentert 23. januar for alle ordførerne i
planområdet.
Ledelsen i Statens vegvesen Region øst har blitt holdt løpende orientert om arbeidet, og utfordringer
vedrørende utredningen er presentert 19. oktober og 11. desember i 2006, samt 22. januar i 2007.
Regionledelsen er også orientert om endringene i denne reviderte utgaven.
Konseptvalgutredningen ble oversendt Vegdirektoratet for kommentarer 1. februar 2007. I
kommentarene fra VD 12.02.07 ble det signalisert endringer vedrørende beskrivelser av stamvegvalg,
at det var ønskelig å dele inn strekningen i to delstrekninger, og at konklusjonene burde endres ut fra
dette. I tillegg var det enkelte mindre punkter som Vegdirektoratet ønsket utbedret.
Den første konseptvalgutredningen ble sendt på høring medio mars med høringsfrist innen mai.
Denne reviderte konseptvalgutredningen blir sendt på høring i månedsskiftet november/desember.
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