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Ny trase E 6: 2 gangs høringssvar 
 

I forbindelse med at Kommunedelplan for E6 Vingrom – Hafjell i Lillehammer kommune 

legges nå ut til andre gangs høring/offentlig ettersyn ønsker Lillehammer Næringsforening 

(LNF) å komme med følgende høringssvar. Høringssvaret gjengir LNF sine prioriterte 

avbøtende tiltak og er kommunisert med Visit Lillehammer og Lillehammer Sentrum Drift. 

  

Vi viser for øvrig i denne anledning til 1 gangs høringssvar som ble sendt inn i samarbeid med 

Visit Lillehammer og Lillehammer Sentrum Drift.  

 

LNF vil gi uttrykk for å prioritere framdrift framfør gjennomslag for alle pkt a-k i vedtak 

Lillehammer Kommunestyre 22.08.18. Med en uttalt mulighet fra Nye Veier v/Øyvind 

Moshagen om å ferdigstille vegstrekningen iløpet av 2025 mener vi dette er et svært viktig 

moment i forhandlingene som nå skal gjennomføres. En eventuell utsettelse vil være minst 

ønskelig, dette også sett i lys av at 2 spor jernbane trolig blir ytterligere utsattt. Da trenger vi 4 

felt til Lillehammer raskest mulig.  

 

Vi viser også til Lillehammer Kommunestyrets vedtak 22.02.18: 
  

Pkt 2: Som forutsetning for det videre planarbeidet legges følgende til grunn: 

- Bestemmelse § 1.3 Rekkefølgekrav suppleres med følgende tiltak: 

 

a) Sykkelveg Vingnes-Hovemoen 

b) Turveg langs Mjøsa mellom Vingrom og Vingnes  

c) Støyskjerming mot bebyggelse på Riselandet, Vingnes, Busmoen 

d) Støyskjerming mot friluftsområder (Vingnesvika og Mosodden) 

e) Forbedret atkomst mellom bolig- og friluftsområder langs Lågen/Mjøsa 

f) Ombygging av kryss Mesna 

g) Ny adkomst til sentrum under bakken 

h) Ombygging av kryss Sannom 

i) Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring 

j) Ombygging av gamle E6 til lokalveg 

k) I reguleringsplan skal det utredes mulighet for å bygge ny bru i tre. 

Denne utredningen skal blant annet omhandle:  

(a) estetisk utforming  

(b) tilpasning av fundament  

(c) lengde på bruspenn  

(d) miljøvurdering ved valg av tre som byggemateriale  

 

LNF prioritere disse tiltak i prioritert rekkefølge: 

1. g) Ny adkomst til sentrum under bakken 

2. ¾ kryss Øyresvika (vurderes ikke som avbøtende tiltak men en del av 

prosjektets forutsetninger ved trasevalg) 
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3. i) Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring 

4. f) Ombygning av kryss Mesna 

5. j) Ombygning a gamle E6 til ny lokalveg med min fartsgrense 70 km/t 

6. Tilkobling av forlengelsen av Industrigata, ses i sammenheng med vedtak 

pkt i). 

7. h) Ombygning av kryss Sannom med enklere adkomst til Hovemoveien 

 

 

LNF ha følgende innspill til de enkelte prioriterte tiltak: 

1. g) Ny adkomst til sentrum under bakken 

a. Ny 4 felt til Hafjell vil redusere kjøretid så vesentlig at flere vil velge 

Gudbrandsdalen mot Østerdalen, Derigjennom økt trafikk på E6 og hvor også 

trafikk til Lillehammer trolig også vil øke. 

b. Derfor av trafikksikkerhetsmessige forhold og «Knutepunkt» strategi mener 

LNF at Nye Veier (NV) og Statens Vegvesen(SVV) må bidra til å etablere ny 

adkomst til Lillehammer fra Mesna kryss. 

c. Bidraget ville kunne omfatte alt fra analyse, utredning, prosjektering og 

anleggsbidrag for etableringen av traseen. 

d. Etter omlegning av E6 trase og ombygning av kryss Mesna vil det ikke kunne 

være akspetabelt at hovedadkomst Lillehammer skal gå igjennom eksisterende 

tunell. Ref trafikksikkerhetsmesssige hensyn. 

2. ¾ kryss Øyresvika (vurderes ikke som avbøtende tiltak men en del av prosjektets 

forutsetninger ved trasevalg) 

a. LNF anser ikke dette som et avbøtende tiltak men som en del av prosjektets 

utforming i valgte trase. 

b. Det forutsettes at tunellinnslag blir lengst sør i Øyresvika. 

c. Videre at nordgående trafikk «sklir» av E6 inn på eksisterende E6 som 

benyttes som adkomst til Lillehammer. 

d. Det må etableres et ¾ kryss slik at det muligheter for avkjøring til Lillehammer 

for sørgående trafikanter. 

3. i) Ny/forbedret atkomst til Hovemoen via ny rundkjøring 

a. Nytt kryss i Hovemoen må ivareta hovedadkomst til Lillehammer fra Nord 

også fra Vest (Gausdal/Skei) 

b. Det bør etableres enkel adkomst fra ny E6 inn på eksisterende E6 og slik at 

denne fremstår som hovedadkomst til Lillehammer. 

c. Veistrekning bør få fartsgrense på min 70 km/t 

d. Videre må tilkobling av forlengelse av Industrigata ivaretas mot rundkjøring 

øst for jernbane. 

e. Videre må «krysset» ivareta enkel adkomst til handel og næringsvirksomhet i 

Hovemoen Nord og Sør. 

4. f) Ombygning av kryss Mesna 

a. Krysset må både ivareta kapasitet som hovedadkomst til både Strandtorget-

område og Sentrum. 

b. Krysset må etablers som flomsikkert, ref dagens løsning som er svært utsatt for 

flom 
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c. Mesnaelvas utløp på ivaretas på en vesentlig bedre estetisk måte enn i dag. I 

dag renner Mesnaelva ut i Mjøsa under et brukar. Området skal fremstå som 

vakkert etter utbygningen. Det er byens hovedadkomst. 

5. j) Ombygning a gamle E6 til ny lokalveg med min fartsgrense 70 km/t 

a. Viktig at denne veistrekning etter ombygning framstår effektiv og med 

fartsgrense som gjør den til prioritert adkomst til Strandtorget og sentrum fra 

Nord. 

6. Tilkobling av forlengelsen av Industrigata, ses i sammenheng med vedtak pkt i). 

a. Hovemokrysset må ivareta helheten ved trafikkavviklingen mot 

handel/nøringsareal i Hovemoen, tilknytning dagens E6 og forlengelsen av 

Industrigata og nordre oppkjøringsveie. 

7. h) Ombygning av kryss Sannom med enklere adkomst til Hovemoveien 

a. Her bør enklere adkomst til Hovemoveien ivaretas. 

 

 

Vi håper med dette å ha gitt svar og momenter som blir ivaretatt gjennom forhandlinger med 

NV. Vi ser fram til ny E6 senest 2025. 

 

 

For Lillehammer Næringsforening 

 

Sign. 

Geir Bjørke,  
styreleder 


