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Konseptvalgutredning (KVU) for E6 Oppland grense - Jaktøya. Offentlig ettersyn  

 

Konseptvalgutredningen (KVU) for transportløsninger E6 Oppland grense – Jaktøya og rv. 3 

Hedmark grense – Ulsberg legges ut til offentlig høring i perioden 1. mars til 30. april 2012.  

Vi ber om Deres merknad til utredningen. Merknadene kan gjelde alt innholdet i KVU–

rapporten.  

 

Konseptvalgutredningen med tilhørende vedlegg er lagt ut på vegvesenets hjemmeside for 

pågående planprosjekter. KVU- arbeidet har en egen hjemmeside som kan nås ved følgende 

lenke:  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6opplandgrjaktoyen 

Mer informasjon om konseptvalgutredningen med tilhørende prosess fås ved henvendelse til 

prosjektleder Jon Arne Klemetsaune, e-post: jon.klemetsaune@vegvesen.no, tlf: 951 68 603 

 

Dokumentet sendes ut i papirformat til hver av høringsinstansene. Dersom det ønskes flere 

eksemplarer av konseptvalgutredningen, kan disse bestilles hos vegvesenet eller lastes ned fra 

hjemmesiden. 

 

KVU- ens formål har vært å vurdere hvordan transportsystemet på strekningene kan og bør 

utvikles for å tilfredsstille interessentenes og samfunnets behov innenfor et tidsperspektiv på 

tretti år. Prosjektutløsende behov er definert som reduserte avstandskostnader på strekningene 

ved bruk av veg og bane og bedre trafikksikkerhet på veg. Hovedutfordringen i utredningen 

har vært å finne ut hvordan transportbehovene kan løses for å oppnå samfunnsmålet som 

Samferdselsdepartementet har fastsatt for dette området:  

 

I 2040 har transportkorridoren E6/rv 3 mellom Trondheim grense og 

Hedmark/Oppland grense et effektivt og trafikksikkert transportsystem for 

personer og gods. 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e6opplandgrjaktoyen
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Det er anbefalt et kombinasjonskonsept som innehar elementer fra ulike konsepter. For E6 har 

det vært lagt vekt på å imøtekomme behovet om bedre standard der trafikkmengdene er størst. 

For rv 3 er det lagt større vekt på å oppnå bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for 

godstrafikken. I anbefaling av konsept er det også foreslått en utbyggingsrekkefølge for 

strekningen. 

 

Det er i alt analysert 5 fem konsepter i tillegg til 0-konseptet som beskriver dagens situasjon.  

For E6 anbefales konseptet 1 Utbedring av dagens veg sør for Ulsberg og konsept 4 Veg med 

midtrekkverk nord for Ulsberg. For rv. 3 anbefales konsept 2 Veg med redusert  

vegnormalstandard.   

 

Listen nedenfor beskriver kort konseptene som er utredet:  

 

 

Konsept 0 Referansekonseptet Dagens veg- og jernbanenett inklusive påbegynte prosjektet 

og prosjekter som ligger inne i NTP-perioden fram til 2014. 

Ny veg gjennom Oppdal sentrum inngår i konseptet. 

  

Konsept 1 Utbedring av 

dagens veg 

Utbedring av dagens veg, ny veg på strekningene: 

Vindalsliene- Korporals bru, Håggå – Hovin, Hovin – 

Skjæringstad.  

  

Konsept 2 Veg med redusert  

vegnormalstandard 

Utbygging med lavere standard enn det som dagens 

vegnormaler tilsier for ny veg med trafikkmengder for 

prognoseåret 2040.  

På enkelte strekninger legges det opp til 

vegnormalstandard.  

 

Konsept 3 Veg med 

midtrekkverk mellom  

Ulsberg og Trondheim 

Utbygging i henhold til gjeldende vegnormaler. 

Midtrekkverk på strekningen nord for Ulsberg. 

  

Konsept 4 Veg med 

midtrekkverk 

Utbygging i henhold til gjeldende vegnormaler. 

Midtrekkverk på strekningen nord for Oppdal. Enkelte 

strekninger med høyere standard. 

  

Konsept 5 Jernbane Økt kapasitet på jernbanenettet. Tiltakene i konseptet kan 

kombineres med konsept 1 og 4 for veg. 
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Prosessen rundt den videre behandlingen av KVU – rapporten er som følger:  

- KS1-behandling av KVU- rapport. (Ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredning i regi 

av finansdepartementet) KS1-rapporten forventes ferdig i juni 2012. 

- Vegvesenet vurderer høringsuttalelsene og sender disse videre for behandling i 

Samferdselsdepartementet. 

- Konseptvalgutredningen (den vedlagte rapporten), KS1-rapporten og høringsmerknadene vil 

deretter ligge til grunn for regjeringens beslutning om videre prosess.  

 

Frist for innsending av høringsinnspill er 30. april 2012. Dersom det er noen som har behov 

for en lengre høringsfrist, må melde dette til prosjektleder så fort som mulig. 

 

 

 

Innspillene merkes KVU Oppland grense – Jaktøya og sendes til: 

Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 Molde 
eller pr e-post 

firmapost-midt@vegvesen.no 
 

 

 

Strategi-, veg- og trafikkavdelingen 

 

 

Med hilsen 

 

 

Kjetil Strand 

Avdelingsdirektør 

 

 

Vedlegg:  

Konseptvalgutredning (KVU) E6 Oppland grense – Jaktøya og rv 3 Hedmark grense – 

Ulsberg, rapport, datert januar 2012, ett eksemplar  

Alle kommuner på strekningen, fylkeskommune og fylkesmann, to eksemplarer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


