
Rådmannens kommentar til notatet «KDP Vingrom – Ensby: konsekvenser for lokal – 

og regional utvikling», oversendt fra Statens vegvesen 19.02.18 

 

 

Bakgrunn 

 

1. februar 2017 mottok Lillehammer kommune forslag til kommunedelplan for E6 Vingrom – 

Ensby fra Statens vegvesen, som grunnlag for 2. gangs høring/offentlig ettersyn. 

Oversendelsen bestod av oppdatert plankart og bestemmelser, et tilleggsdokument som 

beskriver endringene siden første offentlig ettersyn, samt utredningene som er bakgrunn for 

endringene i planmaterialet. 

Ut fra ordlyden i oversendelsesbrevet var det ingen ting som kunne tyde på at dette ikke var 

en komplett oversendelse fra Statens vegvesen. 

Det mottatte materialet ble av Lillehammer kommune vurdert som tilstrekkelig for å legges ut 

til nytt offentlig ettersyn, og saken ble behandlet i utvalg for Plan- og samfunnsutvikling 

15.02 og formannskapet 20.02, som grunnlag for behandling i kommunestyret 22.02. 

 

Oversendelse av notat 19.02.18 

Lillehammer kommune mottok 19. februar kl. 15:10 notatet «KDP Vingrom – Ensby: 

konsekvenser for lokal – og regional utvikling» fra Statens vegvesen. Dette er et notat 

produsert internt hos Statens vegvesen, datert 20.10.17, revidert 01.02.18. 

I oversendelsesbrevet vises det til temarapporten «lokal og regional utvikling – Byutvikling», 

som var en del av første gangs høring/offentlig ettersyn.  

I det oversendte notatet, som ikke er utarbeidet fra prosjektorganisasjonen som har hatt 

ansvar for planarbeidet med kommunedelplan E6, har Statens vegvesen drøftet videre 

trasèvalg for ny E6, ved å se på konsekvensene for regional og lokal utvikling/byutvikling 

ved henholdsvis E6 øst og vest for Lågen. 

I oversendelsen av notatet ber de Lillehammer kommune vurdere om notatet skal inngå i det 

planmaterialet som nå skal legges ut til andre gangs høring. 

 

Regionsjefen understreker i E-post datert 21.02 at notatet ikke rokker ved valg av E6 

vest-alternativet, og bekrefter at anbefaling i oversendelse datert 01.02.2018 står ved lag. 

 

Rådmannens kommentar til notatet 

 

Notatet ble oversendt Lillehammer kommune midt i den politiske behandlingen av andre 

gangs høring/offentlig ettersyn. Rådmannen la til grunn at Statens vegvesen hadde oversendt 

sitt endelige planforslag, med nødvendige vedlegg, i forsendelsen Lillehammer kommune 

mottok 1. februar. Når Statens vegvesen sender over dette notatet med en anmodning om å 

legge det ut til offentlig ettersyn, mener rådmannen det er nødvendig at notatet forelegges 

kommunestyret, og at det blir et av vedleggene ved andre gangs offentlig ettersyn. 

 

Rådmannen vil kommentere hovedtrekkene i rapporten slik han leser den. Notatet inneholder 

en vurdering hvordan øst- og vestsidealternativene svarer på overordnede planleggingsmål (i 

NTP, E6-strekningen Biri – Otta, den aktuelle parsellen, kommuneplan for Lillehammer og 

strategidokumentet Lillehammer 2044). Notat berører langt på veg samme tema og 

vurderinger som er gjort i temarapporten ved 1. gangs høring (Asplan Viak, 2017) og 

kommunens rapport «Lokale virkninger av alternative traseer for ny E6, Lillehammer.» 

(Vista Analyse 2017).  

 



Lillehammer kommune arbeider for tiden med revisjon av kommuneplanens arealdel og 

kommunedelplan for Lillehammer by (Byplanen). Rådmannen understreker at arealbruken 

langs E6-traseen vil avklares i det pågående arbeidet, som pågår parallelt med 

kommunedelplanen for E6.  

I notatet vises det til at funksjoner og tilbud vil kunne trekkes mot hovedvegnettet, som fører 

til økt bilbruk og redusere kvaliteten i sentrum, og det pekes spesielt på et arealpress rundt 

kryssene (gjelder begge alternativer). I notatet hevdes det at arealpresset på Storhove vil bli 

større med alternativ vest. Lillehammer kommune er bevisst denne problemstillingen, og 

dette vil avklares i kommunens planer som nå revideres.  

 

I notatet slås det fast at alternativ vest krever tiltak på eksisterende veg for å muliggjøre 

ønsket utvikling. Rådmannen er enig i at utfordringene ved vestsidealternativet er knyttet til 

avbøtende tiltak på dagens E6 når den nedklassifiseres. Rådmannen er enig behovet for tiltak 

på avlastet veg, og dette er mye omtalt i saksframstillingen. Dette er konkret fulgt opp med 

rekkefølgekrav til ulike avbøtende tiltak.   

 

Notatet inneholder videre en problematisering av behovet for ny firefelts E6, som vurderes 

ikke å følge opp nullvekstmålet for Lillehammer, og som gjelder uavhengig av trasévalg. 

Rådmannen mener behovet for ny 4-felt E6 må ses både i et nasjonalt og regionalt perspektiv 

og dette er synliggjort både i planprogrammet og planbeskrivelsen. 

Notatet slår fast at ingen av alternativene vil bidra til å styrke kollektivtransporten, men har 

en positiv effekt for gang og sykkel. 

Videre omtaler notatet en mulig bypakkeordning for Lillehammer, noe som vil bli en 

oppfølgende sak etter vedtak av plan.  

 

I punkt 4.1 gis det også innspill til det videre arbeidet med kommunedelplan og 

detaljregulering. Her slås det blant annet fast at Tiltak på avlasta vegnett herunder «tiltak, 

kostnader og konsekvenser av disse må utredes. Statens vegvesen må følge opp dette i 

kommunedelplanen Vingrom - Ensby, slik som i øvrige prosjekter (for eksempel 

Vestkorridoren og E6 Gudbrandsdalen).»  

Rådmannen mener dette arbeidet er påbegynt med Statens vegvesen sitt notat om tiltak på 

avlastet veg. Dette arbeidet vil også følges opp videre fram mot sluttbehandling, basert på 

kommunens rekkefølgekrav. 

 

 

 

- 21.02.18 
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Kommunedelplan E6 Vingrom - Ensby: Konsekvenser for lokal og regional

utvikling

Vi viser til tidligere samtaler med byplansjef Inger Stubsjøen.

Ved første gangs høring av kommunedelplanen i 201 7 ble det sammen med hoved -

dokumentet også sendt ut en rekke tematiske rapporter, blant annet «Temarapport

lokal og regional utvikling – Byutvikling». Dette dokumentet, som var utarbeidet av

konsulentfirmaet Asplan Viak AS, drøftet hvordan ulike E6 - alternativer kunne

påvirke videre utvikling av byen. Temarapporten inneholdt ingen klar konklusjon på

spørsmålet om byutvikling, men den ble presentert som et inns pill til disk usjon

rundt byutvikling.

I etterkant av denne første høringsprosessen er det fra Strategi, veg - og transport -

avdelingen med bidrag fra flere avdelinger i Statens vegvesen region Øst utarbeidet

et notat som drøfter konsekvensene for regional og lokal utvikling/byutvikling ved

de to hovedalternativene for E6 – øst eller vest for Lågen. Notatet er strukturert på

en litt annen måte enn nevnte temarapport ved at det er fokus på mål for prosjektet

og knyttet opp til fem ulike tema: Regionale effekter , byutvikling/arealbruk,

transport, kollektivtransport og sykkel/gang - trafikk.

Notatet er tidligere oversendt direkte til byplansjefen med anmodning om at det

benyttes som en del av grunnlag et for «Kommunedelplan for Lillehammer by , 201 8 -

2030».
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På bakgrunn av interne drøftinger i Statens vegvesen har vi funnet det riktig å

oversende notatet (med et par justeringer) gjennom et formelt brev. I det jeg viser til

tidligere drøftinger med byplansjefen ber vi om at Lillehammer kommune vurderer

om dette notatet skal inngå i det planmaterialet som nå skal på andre gangs høring.

E6 Biri - Otta

Med hilsen

Bjørn Hjelmstad

p lanprosess leder

Vedlegg :

KDP Vingrom - Ensby: Konsekvenser for lokal – og regional utvikling (rev 01 .02.201 8)

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .



Statens vegvesen

Notat
Til : L illehammer kommune

Fra : S tatens vegvesen

KDP Vingrom – Ensby: konsekvenser for lokal – og regional utvikling

1. Bakgrunn

Statens vegvesen har utarbeidet en kommunedelplan med konsekvensutredning for E6 på

strekningen Vingrom – Ensby. Denne har vært på høring frem til 1 5.9.201 7. Som en del av

planforslaget, ble det utarbeidet en egen temarapport om lokal - og regional utvikling/

byutvikling (Asplan Viak, 201 7).

Den fremtidig byutviklingen med arealbruk og reisemiddelfordeling på Lillehammer, vil

påvirkes av trasevalg og vegkapasitet forbi, og gjennom Lillehammer. Statens vegvesen har, i

tråd med temarapportens forord, arbeidet videre med disse temaene i og etter

høringsperioden.

Dette notatet oppsummerer konsekvensene for regional - og lokal utvikling/byutvikling av de

to hovedalternativene for E6: øst (eksisterende trase) og vest (ny trase). Detaljer i de ulike

underalternativene er ikke vurdert. Notatet er stru kturert etter mål for prosjektet og knyttet

opp til 5 ulike tema: regionale effekter, byutvikling/arealbruk, transport, kollektivtransport

og sykkel og gange.

Vurderingene er basert på de grunnlagsdokumentene som foreligger (se referanseliste).

I denne o ppsummeringen er det spesielt lagt vekt på å belyse følgende problemstillinger:

1. Hvordan bygger alternativene opp om nullvekstmålet (veksten i persontransporten av

sykkel, gange og kollektivtransport) for Lillehammer?

2. Hvilke konsekvenser får de to alternati vene for den vedtatte (kommuneplan) og

ønsket (vedtatt strategi) arealbruk i kommunen/byen?

3. Hvordan endres vegkapasiteten og hvordan påvirker dette reisemiddelfordelingen i

byen?

Vår dato : 20.1 0.201 7

Revidert dato: 01 .02.201 8
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4. Hvordan påvirkes tilgjengelighet en til kollektivtransporten, og endres

konku rranseforholdet mellom bil og kollektivtransporten med ny veg?

2. Aktuelle målsetning er

D ette kapittelet viser mål for E6 Vingrom - Ensby, Lillehammer kommune (kommuneplan) og

bystrategi (Lillehammer 2 044) . Disse målene danner grunnlaget for vurderinger i kapittel 3.

2.1 M ål i N TP 201 8 – 29
2.1 .1 Overordnet og langsiktig mål

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til

lavutslippssamfunnet.

Hovedmål:

Bedre framkommeli ghet for personer og gods i hele landet .

Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen .

Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og

redusere andre negative miljøkonsekvenser .

2.1 .2 E6 Biri – Otta
Overordnede målsettinger for hele strekningen:

Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn

E6 mellom Biri og Otta skal bygges ut til tofeltsveg med midtrekkverk og

forbikjøringsstrekninger.

Ny E6 skal bli en trafikksikker veg med god framkommelighet.

Ny E6 blir lagt utenom tettstedene for å skape triveligere lokalsamfunn.

Ny E6 skal skape bedre trivsel og økt trygghet for de som bor langs vegen og gi de

vegfarende en positiv reiseopplevelse.

Parallelt med E6 blir det etablert sammenhengende lokalveg slik at lokaltrafikken o g

gjennomgangstrafikken blir skilt.

2.1 .3 E6 Vingrom – Ensby

Egne målsettinger for denne parsellen:

Bedre transportkvalitet og regularitet: Ingen kapasitetsproblemer i

høgtrafikkperioder.

E6 skal inngå i et funksjonelt vegsystem ved Lillehammer by.

Redu ksjon i antall trafikkulykker: Ingen møteulykker.
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Planlegging av ny E6 samordnes med ATP - prosessen o g bør være tilpasset en ønsket

byutvikling for Lillehammer.

Redusere miljøulemper langs E6: - Støysituasjonen ve d boligbebyggelse langs E6 skal

ikke overs kride grenseverdier i henhold til T - 1 442.

Grunnvannsreservoar som drikkevannskilde skal ikke ha tilførsel av forurensing fra

veg.

Inngrep i naturreservatet skal gjøres mest mulig skånsomt og oppveies ved

kompenserende og avbøtende tiltak.

Det skal tas h ensyn til viktige frilufts - og naturområder langs Mjøsa og Lågen

slik at de kan utvikles videre og framstå som attraktive rekreasjonsområder.

Ved utbygging av E6 skal det også legges vekt på å bidra til forbedret g/s -

forbindelser mellom boligområder og sen trum.

2.1 .4 Kommuneplan for Lillehammer
Visjoner for samfunnsutvikling:

Lillehammer skal kjennetegnes ved et sterkt lokaldemokrati .

Lillehammer skal kjennetegnes ved et livskraftig og attraktivt regionsenter .

Attraktive bomiljø med gode levekår, trygghet, tilgjengelighet og opplevelser .

Varierte arbeidsplasser og et allsidig næringsliv .

Kompetanse og næringsmiljøer og nye næringer med basis i regionens

kvaliteter og fortrinn .

Utbygging av vegnett, banetilbud og kollektivtrafikk .

Lillehammer skal k jennetegnes ved at livskvalitet og livsgrunnlag deles mellom

nålevende generasjoner og med framtidige .

Lillehammer skal kjennetegnes ved robuste og skapende miljøer basert på variert

næringsliv, kunnskap, kultur og idrett .

Lillehammer skal kjennetegnes ved tjenestetilbud som innbyggerne er fornøyd med .

2.1 .5 Lillehammer 2044
Mål i strategi for areal - og transport i Lillehammer:

Visjon:

Lillehammer 2044: 1 0 - minutters - byen – den levende og kompakte byen der det viktigste

kan nås innen 1 0 minutter (fra Storg ata og Skysstasjonen).

Hovedmål:
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1 . Vekst i boliger og arbeidsplasser skal i hoved sak skje innenfor ”1 0 - minutters byen”.

2. Transportsystemet skal være miljøvennlig, trafikksikkert og skal samtidig

tilrettelegge for 1 0 - minutters byen, det vil si kompakt / tett by - og tettstedsutvikling.

3. Veksten i persontransporten skal tas av kollektivtrafikk, sykkel og gange.

3. By - og arealmessige konsekvenser av hovedalternativene

3.1 Generelle vurderinger

Høy m åloppnåels e for fremkommelighet og trafikksikkerhet for gjenno mgangstrafikken,

mens måloppnåelsen knyttet til byutvikling er mindre tydeligefor begge hovedalternativene .

De samfunnsøkonomiske kostnadene har en differanse på 1 ,3 – 1 ,7 mrd . kr i favør vest -

alternativet. Det er viktig å merke seg at det i vest - alterna tivet ikke er lagt inn

tiltak/kostnader til ombygging av eksisterende E6, utover at det etableres en gang - og

sykkelforbindelse langs eksisterende trase. For at potensiale og mulighetene skal kunne tas

ut på østsiden ved ny vei i vest, kreves nedbygging/ti ltak av/på dagens trase. Dette kan være

for eksempel ombygging av kryssene på Strandtorget og Sannom, samt forlengelse av

miljølokket på Mosodden. En ny trase i vest, innebærer at eksisterende trase overføres fra

statlig eie til fylkeskommunal. Dette vil p åvirke fordelingen av fremtidige driftskostnader.

Trafikkmengder i 2050. RTM - beregningene som er gjennomført viser at ca halvparten av

dagens trafikk i eksisterende trase, vil flyttes til ny trase i vest. Trafikknivået på dagens vei,

vil ut ifra dagens pr ognoser, være tilbake på dagens nivå om 20 - 30 år. Fremkommelighet og

støyproblemer vil derfor bare bedres i perioden frem til trafikkbelastningen er tilbake på

dagens nivå (201 7). Dette innebærer at også avlasta trase har behov for avbøtende tiltak ved

ny trase i vest for å oppnå gevinster på lang sikt.

3.2 Regionale effekter

Ny E6 gir regionforstørring i form av lavere terskel for å reise lenger for jobb, kultu r, handel,

idrett og rekreasjon med personbil. Ny E6 vil være en fordel for attraktiviteten til de

omkringliggende stedende med enklest mulig transport forbi Lillehamme r. Ny vei gir b edre

kapasitet og mindre fare for køer. Turiststedene nord for Lillehammer vil trolig ha stor nytte

av ny E6 med økt kapasitet og fremkommelighet . Det samme vil næringsl iv som har behov

for effektiv transport på E6 forbi eller til/fra Lillehammer.

E6 vest vil trolig bidra til noe høyere effekt for reg ional utvikling enn alternativ ø st. Begge

alternativene vil imidlertid gi betydelig bedre forhold for regional utvikling enn dagens veg,
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da først og fremst på grunn av kortere reisetid til/mellom byene. Det er den gjennomgående

trafikken (trafikantene) som får størst nytte av tiltaket.

3.3 Arealbruk og byutvikling

Alternativene påvirker vedtatt arealbruk på ulike måter. Alt ernativ vest vil i større grad enn

alternativ øst, kunne utfordre vedtatt arealbruk. Tilgjengeligheten til byen er tilnærmet lik i

de to alternativene. Lillehammer har vedtatte mål om en mer kompakt byutvikling ved å

styrke sentrum og bydel nord med funksj oner som handel, næring og boliger. Alternativ vest

utfordrer i større grad dette målet.

Lillehammers attraktivitet er avgjørende. Kvalitet på sentrumstilbud og sentrumsmiljø bidrar

til byens attraktivitet. Et levende sentrum skapes av funksjonsblanding, der handel,

arbeidsplasser, boliger og møteplasser finnes. Det er viktig å videreutvikle og styrke

Lillehammers attraktivitet som by, bosted og handelssted. For handelen er dette særlig viktig

fordi at de kundene som handler mest/besøker byen oftest, er pe rsoner som allerede har

Lillehammer som planlagt mål (for eksempel hytteturister). Handel fra fjerntrafikken generer

mindre omsetning i varehandelen (Vista analyse, 201 7).

Tiltaket vil i utgangspunktet ikke bidra til ønsket utvikling av Lillehammer sentrum .

Funksjoner og tilbud har en sterk tendens til å flyttes etter hovedvegnettet fordi de søker

eksponering og attraktive tomter langs hovedveiene. En utflytting fra byens sentrumskjerne

medfører spredte tilbud, stimulerer til økt bilbruk og reduserer kvaliteten i sentrum (Vista

Analyse, 201 7).

Nye kryss på E6 utfordrer arealbruken. Hovedtyngden av utviklingsarealer for næring i

gjeldende kommuneplan er regulert nord for byen mot Sannom og Storhove. Arealene er

avsatt til tyngre varegrupper og arealk revende virksomheter. Ingen av alternativene for E6 er

slik sett i strid med ø nsket arealbruk i dette området, men utfordrer den på ulike måter. Det

er i vedtatte planer tatt et bevi sst valg om å styrke sentrum og bydel Nord . Nye og styrkede

kryss på E6 , vil kunne gi økt arealpress rundt kryssene og slik bidra til arealspredning, som

ikke er i tråd med målene for Lillehammer.

Arealpresset på Storhove blir større med alternativ vest. For mer regionale handel - og

næringsetableringer vil Storhove skille seg ut med betydelig bedre forutsetninger enn

Stran dtorget og Sannom i alternativ v est. Krysset ved Storhove vil i dette alternativet ikke

konkurrere med andre kryss langs E6 på et relativt langt strekk. Dette krysset får en sentral

status langs E6 også på gru nn av færre kryss i alternativ vest enn øst. Dette vil gi høyt

utviklingspress , og det er større fare for at funksjoner flyttes fra sentrum og ut til E6 i nord .

Det er viktig at kommunen og andre offentlige aktører er bevisst på dette for å unngå
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uønsket utvikling, og at det ikke tilrettelegges for funksjoner som er ønsket i sentrum (for

eksempel detaljhandel og arbeidsplassintensive bedrifter i dette området). Økt aktivitet

utenfor sentrum vil generere et større transportarbeid, som igjen vil kunne påvir ke ønsket

reisemiddelfordeling.

Samtidig vil et forsterket kryss på Storhove gi mulighet for å utvikle et konsentrert

næringsområde og et knutepunkt for bygder lenger nord og høyskoleområdet. For alternativ

Øst vil konkurranseforholdet mellom de tre krys sene ved Lillehammer være en videreføring

av dagens situasjon.

Tilrettelegging for kollektivtransport, sykling og gåing. Uavhengig av hvilket alternativ for ny

E6, er det viktig å sikre en god kopling til kollektivtransporten og en sammenhengende og

attr aktiv gang/sykkelforbindelse. En knutepunkt i nord med lite kollektivtransport og god

biltilgjengelighet, vil kunne øke antall reiser med bil i Lillehammer. En park and ride - løsning

og sammenhengende gang - og sykkelvegnett kan motvirke, men samtidig ligger ikke

Storhove innenfor 1 0 - minuttersbyen med sykkel/gange.

Strandtorget påvirkes negativt ved alternativ vest. Utviklingsmulighetene ved Strandtorget

begrenses hovedsakelig av lokalvegsystemet. Trafikkmengden forbi krysset ved Strandtorget

vil være betyde lig høyere i alternativ Øst. Dersom det åpnes for detaljhandel rundt kryssene i

nord, vil Strandtorget kunne påvirkes negativt. Strandtorget ligger innenfor 1 0 -

minuttersbyen, det gjør ikke Storhove.

Busmoen og Vingnes gis muligheter, men disse er ikke i tråd med strategien for

Lillehammer. Innenfor 1 0 - minuttersbyen vil alternativ v est gi muligheter for utvikling på

Busmoen, nord for Mesna. Dette arealet vil kunne være aktuelt for næringsutvikling men

også boliger. Generelt vil trolig alternativ v est gi no e bedre forutsetninger for

boligutvikling/fortetting mellom jernbanen og Lågen , men det er verdt å påpeke at disse

områdene ikke ligger inne i som fortettingsområder i «Lillehammer 2044».

Vingnes vil få betydelig bedre støyforhold med tunnel. Alternativ ø st bidrar til redusert støy

på Vingnes. Området kan bli attraktivt for boligutvikling og ligger innenfor 1 0 - minutters

byen med sykkel. I alternativ vest vil det også bli noe bedrede støyforhold men ikke i like

stor grad . Dersom atkomsten til byen i alterna tiv vest legges i tunnel under Vingnes, vil

samme effekt oppnås.

Alternativ vest krever tiltak på eksisterende veg for å muliggjøre ønsket utvikling. Alternativ

v est vil gi mulighet for å bygge om avlastet veg , som kan gi bedre forhold for ferdsel for

gåe nde og syklende, frigjøre areal for utvikling/utbygging og redusere støyplager for

tilgrensende boligområder. Dette vil også kunne åpne for handel - /næringsetableringer og

boligbygging langs vegen innenfor 1 0 - minuttersbyen . D ette ligger ikke inne som

satsni ngsområde for en kompakt byutvikling. Dagens kryss ved Strandtorget og i Sannom
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har preg av motorvegkryss, dette er lite tilpasset vegens nye funksjon. Krysset ved

Strandtorget er i tillegg flomutsatt og slik sett sårbart for næringslivet i byen.

Det ligger ikke midler inne i prosjektet til ombygging/tiltak, og kostnadene er heller ikke tatt

med i vurderingen av de prissatte konsekvensene.

3.4 Transport

Begge alternativ ene sikrer god fremkommelighet for gjennomgangstrafikk en , selv i høyt

trafikkerte p erioder. Høyere hastighet og ca. 600 meter kortere trasé gjør alternativ v est til

det klart foretrukne for denne trafikantgruppen.

Kapasiteten på E6 i dag er ikke et problem , med unntak av de periodene det er mye

ferietrafikk eller ved spesielle arrangem ent. I byen er problemet større og særlig

Mesnadalsarmen har til tider en anstrengt belastning og køproblemer. Østre alternativ vil gi

noe mer trafikk i dette området, men det vil være problematisk i begge alternativ.

Alternativene bygger ikke opp om 0 - ve kstmålet for Lillehammer. Ny E6 forbi Lillehammer

bidrar ikke til at 0 - vekstmålet kan nås. Planlagt sykkelvei med fortau, kan ha en marginal

effekt på økt sykkelandel, men den er ikke en del av hovednettet for sykling i byen, og bidrar

ikke til å knytte bo ligområder og sentrumsfunksjoner sammen , slik målsetningen er . Ut fra

trafikkberegninger og – vurderinger , kan vi ikke se at det vil være større forskjeller mellom

alternativene i forhold til belastning av Lillehammer by eller 0 - vekst målet for Lillehammer.

Samtidig vil risikoen for en mer spredt arealbruk (ref. kapittel 3.3), kunne bidra til økt

transportarbeid som følge av lengre reiseavstander knyttet til øvrige målpunkter innenfor det

eksisterende by - og tettstedsstrukturen.

Det er ubetydelig forskjell i kapasitet mellom østre og vestre alternativ . Forskjellen på 4 felt

og 4+2 felt er liten, begge alternativ har mer enn stor nok kapasitet. En firefelts veg har

ka pasitet på 60.000 ÅDT. Her er det ikke i nærheten av slike trafikktall.

Økt kapasitet fører delvis til økt bilbruk. Begge alternativene vil trolig føre til økt biltrafikk

sammenlignet med 0 - alternativet. Dersom det er et kapasitetsproblem i utgangspunktet, vil

mer kapasitet gi økt bilbruk. Det er ikke tilfelle her. Samtidig ka n det også føre til noe økt

trafikk at en skille r lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk fordi at blant annet reisemotstand

og flaskehalser reduseres (TØI, 201 1 ) , som er tilfellet i alternativ vest. Økt kapasitet i seg

selv vil ikke gi mer trafikk, men ved at vegen blir mer attraktiv i form av kortere reisetid og

økt komfort gir høyere etterspørsel og dermed mer trafikk. Alternativ vest noe mer enn ø st

siden lokaltrafikk og gjennomgangstrafikk er separert.
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Trafikken kan styres for å få den utviklingen en ønsker . Trafikken kan reguleres for å

stimulere til ønsket reisemiddelfordeling, og samtidig føre trafikken dit en ønsker. Derfor

kan trafikkstyring bidra til å løse noen av utfordringene i sentrum, og til at ny E6 utnyt tes

optimalt. Begge alter nativene vil gi økt kapasitet mellom de tre kryssene ved Str andtorget,

Sannom og Storhove. Hvilke k onsekvenser og muligheter dette gir er hittil lite omtalt.

Bypakke for Lillehammer? Det bør skisseres bomsnitt og hvordan disse ka n påvirke ønsket

styring av trafikken i og rundt byen . Dette vil kunne gi et bedre grunnlag for å vurdere

hvilken betydning endringer i trafikkstrøm mene kan ha for byen. Bomsnittene vil kunne slå

ut veldig ulikt for de to alternativene avhengig av hvor sni ttene legges. Bompenger er i

utgangspunktet en kortvarig styring av trafikkstrømmene (20 år etter åpning), men kan være

med på å skape et mønster. Bompenger kan også være aktuelt som et styringsmiddel for å

oppnå ønskede endringer i reisemiddelvalg og endr ing i trafikkstrømmene i og rundt byen.

En vurdering kan også være aktuell som grunnlag for en eventuell fremtidig bypakke for

Lillehammer .

Trafikkstrømmene på dagens E6 må kartlegges. Det må i det videre arbeidet innhentes

kunnskap om , og dokumentasjon p å trafikkstrømmene knyttet til dagens E6. Hvor mye er

gjennomgangstrafikk og hvor mange har målpunkt i L illehammer sentrum for eksempel?

Dette må legges til grunn for vurderingen av bomsnitt og også inngå i kommunens arbeid

med en veg - og gatebruksplan.

R eduksjon i antall trafikkulykker . Sannsynligheten for møteulykker på avlastet veg i alt. vest

vil være som i dag mens risikoen er lavere ut fra lavere ÅDT. Alt. øst vil eliminere

møteulykker men ha høyere andel blandet lokal og regional trafikk.

Mesnadals armen er en kritisk lenke i lokalvegsystemet i Lillehammer. Videre utredninger må

gjøres for å se hvordan ny E6 kan bedre forholdene for denne. Dette har ikke vært en del av

oppdraget for KDP Vingrom – Ensby.

3.5 Kollektivtransport

Ingen av alternativene bidrar til å styrke kollektivtransporten . E6 ved Lillehammer brukes i

dag som busstrasé for mange bussruter : både by - , region - og ekspressbusser.

Holdeplassene er lokalisert langs lokalvegene. Avstanden til knutepunktet fra hovedvegen

blir lengre og konkur ranseforholdet mellom buss og personbil endres fordel personbilen i

begge alternativene.
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Alternativene bidrar ikke til å bedre fremkommeligheten for bussene mellom E6 og

skysstasjonen. Forbindelsen mellom krysset ved Strandtorget og skysstasjonen vi a

Mes nadalsarmen vir ker å være spesielt utfordrende i østalternativet på grunn av mer trafikk.

A vstanden til Skysstasjonen blir lengre for ekspressbussene i vest.

Bedre fremkommelighet fo r by - og regionalbusser på hovedvegnettet. I begge alternativ ene

vil by - o g regionbussene dra nytte av bedret fremkommelighet , men en mulig konsekvens

kan bli at den økte kapasiteten på hovedvegene vil medføre økt avviklingsproblem på

lokalvegene med følgende forsinkelser for bussene.

Ekspressbussene kan endre stoppested . En m ulig konsekvens av ny E6 kan være at

ekspressbussene, for å være konkurransedyktige, ønsker å stoppe i tilknytning til E6,

fremfor å kjøre innom skysstasjonen. Tidsmessig vil alternativ v est gi størst differanse

mellom å kjøre langs E6 fremfor å kjøre inno m skysstasjonen. Dersom et eventuelt nytt

ekspressbusstopp legges til Strandtorget så vil konsekvensene være tilnærmet like for begge

alternativ.

Pendlerparkering ved kryssene. Etablering av pendlerparkering i forbinde lse med kryssene vil

kunne ha en guns tig effekt på reisemid delvalg. Spesielt i alternativ v est vil dette kunne være

et godt tiltak . Dette er ikke innarbeidet i planforslaget som har vært på høring.

3.6 Gang og sykkel

Hovednettet for gang og sykkel endres ikke . Det er lagt inn et godt tilbud til gående og

syklende langs dagens E6 f or begge alternativ, men løsningen er ikke en del av vedtatt

hovednett for sykkel i Lillehammer. Ny gang - og sykkelløsning fra Vingnes til Strandtorget

bedres i begge alternativene. Siden noe av dette nye gang - og sy kkeltilbudet vil ligg e

innenfor 1 0 - minuttersbyen, vil det kunne ha en viss effekt på endred e reisevaner til og fra

sentrum, men ha en marginal effekt for å få økt andel syklende.

Gode bynære områder for rekreasjon og friluftsliv. Den gjennomgående sykkel vegen med

fortau, som ligger i prosjektet, vil trolig ha betydelig konsekvens for rekreasjon og friluftsliv.

I alternativ ø st vil mye av det nye tilbudet gå langs motorvegen. Dette vurderes som mindre

attraktivt enn i alter nativ vest. Alternativ ø st vil også skape en større barriere som krever

etablering av eventuelle fremtidige tverrforbindelser.
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4. Oppfølging
Det er behov for en oppfølging av temaene i dette notatet, både for å sikre at byutviklingen

på Lillehammer kan skje i tråd med vedtatte mål, strategier og planer, og for at en fremtidig

E6 - trase forbi byen skal fungere hensiktsmessig som hovedfartsåre mel lom nord og sør.

Noe bør avklares i ko mmunedelplanen, an n et kan inngå i reguleringsplana rbeidet eller i

arbeidet med bystrategien i Li llehammer.

4.1 Kommunedelplanen og videre arbeid med reguleringsplan ( Dette er delvis utført

i kommunedelplan i forbinde l s e med arbeid mot annen gangs høring)

Reisetidsforskjeller mellom de to ulike hovedalternativene, sammenli gnet med

dagens, må komme frem o g inkluderes i bomvurderingene (se punkt 4.2) .

Eksisterende trase får en ny funksjon ved vestalternativet. Dagens kryss ved

Strandtorget og i Sannom har preg av motorvegkryss, dette er lite tilpasset vegens

nye funksjon. Krysset ved Strandtorget er i tillegg flomutsatt og slik sett sårbart for

næringslivet i byen. Nedby gging av kryssene på den fremtidige lokalvegen, bør ses i

sammenheng med kommunedelplanarbeidet for nye E6 i alternativ vest. Kostnadene

bør synliggjøres og tas inn i vurderingene av blant annet samfunnsøkonomi.

D e tiltak på avlasta ne tt som ikke inngår i prosjektet må synliggjøres bedre.

Tiltak på avlasta vegnett (ved alternativ vest). Tiltak, kostnader og konsekvenser av

disse må utredes. Statens vegvesen må følge opp dette i kommunedelplanen

Vingrom - Ensby, slik som i øvrige prosjekter (for eksempel Vestkorridoren og E6

Gudbrandsdalen).

Gang - og sykkelforbindelsene må vises tydeligere og påkoblinger til eksisterende

nett må vises.

P endlerparkering ved kryss med til knytning E6/lokalvegnett for mating inn til

byen/kollektivknutepunktet. Dette bør vurderes i forbindelse med revisjon av

kommuneplanen for Lillehammer.

Ulike løsninger i alternativene bør vises og begrunnes . For de temaene som tas opp

her gjelder dette særlig antall og plassering av kryss og lengde på miljølokk

Mosodden i alternativ øst og løsninger på Vingnes ved alternativ vest.

Det må tas inn rekkefølgebestemmelser til gang - og sykkelanlegg, samt til tiltak på

avlasta vegnett .

Flaskehalser og forsinkelser for kollektivtransporten m å vurderes videre .
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4.2 Utredninger og analyser som bør gjennomføres

Informasjon om dagens trafikk , køproblemer, andel gjennomgangstrafikk og

lokaltrafikkens bruk av E6 bør gjøres lettere tilgjengelig for videre utvikling og

styring av trafikken. Hvor er det kapasitetsutfordringer for bussene? Dette burde vært

gjort i planarbeidet. Det bør uansett gjennomføres en kartlegging i forbindelse med

vurdering av bomsnitt og i planene for gatebruk i Lillehammer. Dette må følges opp

av Statens vegvesen i samarbeid med Lillehammer kommune og Oppland

Fylkeskommune.

Bomsnitt. Hvor kan og bør disse plasseres, og hvordan påvirker dette trafikken på E6

og vegnettet i sentrum for øvrig? Plassering av bomsni tt vil være veldig viktig for

hvordan trafikken vil utvikle seg og fordele seg på E6 og lokalvegsystemet. Disse

vurderingene vil kunne slå ut veldig ulikt for de to alternativene avhengig av hvor

snittene legges. Bomplasseringer kan gi grunnlag for å vurde re hvilken betydning

endret trafikkstrøm kan ha for handel/etableringer av ny næring mm. Bompenger er i

utgangspunktet en kortvarig styring av trafikkstrømmene (20 år etter åpning), men

kan være med på å skape et mønster. Kan også være aktuelt som et styri ngsmiddel

og som grunnlag for en eventuell bypakke. Dette må følges opp av Statens vegvesen i

samarbeid med Lillehammer kommune og Oppland Fylkeskommune.

T rafikkanalyse Mesnadalsarmen . Hvordan påvirker ny E6 trafikken på

Mesnadalsarmen og i Bankenkrysset? Dette følges delvis opp av Lillehammer

kommune, men her må aktørene samarbeide tett.

4.3 Videre planarbeid

Veg – og gatebruksplan for Lillehammer. Det må utarbeides en veg - og

gatebruksplan for Lillehammer. Dette arbeidet er igangsatt av Lillehammer

kommune, som en del av oppfølgingen av «Lillehammer 2044».
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