
 
 
Hvordan endrer ny E6 
Gudbrandsdalen? 
 
 
 

v/Øyvind Moshagen, prosjektleder 
  



Endringer på mange plan… 

Vi skal jo bare bygge en ny motorveg.. 

på nesten 34 km nå iløpet av kort tid.. 

 

Som flytter om på de fleste trafikkstrømmene i mange 
av tettstedene 

 

Hva betyr egentlig det mon tro?  

 

Vil det påvirke dagliglivet fra 2017? 

På hvilken måte? 

 

Vil E6 utbyggingen være det som bidrar til at det faktisk 
blir kommunesammenslåingen? 



Fulldistribusjon i hele dalen – god feedback 

 



Facebook har nok kommet for å bli 

 

Stor interresse 



Vi når fra 2500 til 6000 på nyheter ! 

 



Hva har skjedd de siste 40 årene i dalen? 

● Er det større grep som har funnet sted? 

 

● Er det noe som virkelig har endret samfunnsbilde i 
midtdalen/Gudbrandsdalen? 

 

● Jeg tenker da ikke på..  



Største endring siden 
jernbanen kom til dalen 

● Er ingen historiker, 
men jeg tro tror de 
fleste er enige i at 
jernbanen den gangen 
generelt hadde en del 
å bety for utviklingen 
rundt omkring… 



Et lite perspektiv bakover i tid… 
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Vår forrige regionvegsjef med et stort hjerte  
for Gudbrandsdalen 

  

10.02.2015 E6 Biri-Otta 



Endringer? 



Nye nasjonale landmerker? 

Harpefoss 



Kvam – 60 m høye tårn… 

 



Rasteplass sør for Vinstra, «Mellomsdokka» 
  2 kunstnere 



Formingsveilederen 
Skal sikre god og lik utforming  
 

 



Vi har en meget ambisiøs ambisjon, 
I nasjonal sammenheng 



God 
reiseopplevelse 

= Trafikksikkerhet !!   
 

 

 
 

 



Men det er også viktig å ta vare på det vi klarer 
Vi sikrer arealer rundt for å unngå å endre for mye med 
ca. 40000m med alpingjerde.  Inngrepssikring . 



Gjenkjennende objekter på E6 fra Gardermoen 



 

Utbygging 
av  

E6 Frya – 
Sjoa. 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

Det tiltaket med 
størst påvirkning 
på ytre miljø og 

landskap i 
Oppland de neste 

3 årene  



Statens vegvesen sin arkitekturstrategi 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 





Reisen gjennom landskapet 

Kulturlandskapet 

Dalformen 

Elva- 
Gudbrandsdalslågen 

Vegetasjon Landbruket 

Bosetting 



Veien flyttes fra østsiden til vestsiden  

● Bosettingsmønstre? 

● Utvikling flytter etter? 

● Kommunal arealplanlegging? 

 

 



Gudbrandsdalen «stritter» imot 

● Vi må bruke ca. 2,3 millioner arbeidstimer 
og maskintimer på å endre kulturlandskapet 
til en motorveg ! 

 

● Vi bruker i snitt 180.000 kr pr.meter ! 

 

● 200 maskiner og 600 arbeidere 

 

● 1.200.000 liter diesel 

 

● Vi skal flytte ca. 50 Lillehammer sykehus, 
fyllt med jord og stein/fjell 

 

 
 

 



 

Harpefoss – helt ny opplevelse av Sør-Fron 



Myke trafikanter i fokus, lokale materialer og stedlige  
      løsninger  



Vi jobber med å viske ut inngrepssporene 



 

Perfekt linjeplassering sør i Ruste mot Sør-Fron 
Minimalisert totalinngrep tilslutt 
 



Gryttingsjordet, deponi og pukkverk nå - 
etterpå blir det 200 mål nytt 
jordbruksareal som er flomsikkert ! 



 

Viktig at fjernvirkningene begrenses ved rask vegetering 
Dette skal typisk forsvinne mer i 2015! 



 

Fra Teigkampen ser en ca. 12-13 km ny veg, 
Juni 13. Nytt bilde tas i 2015 



Tenk om E6 i Gudbrandsdalen synlig fra 
verdensrommet?? 

 



 

Her Nord for Kvam vil se nye områder på en  
ny måte 

Dette fjellet ser jo spennende ut 



 

Foto: Knut Opeide 

Flott utsikt inn mot Kvam før Teigkamptunnel  
Sørfra.   Det kan gi muligheter ! 



Oppsummert  

● E6 endrer svært mye  

● E6 gir en spennende og god reiseopplevelse 

● Bosettingsmønstre ? 

● Handelsmønstre? 

 

● Gir utrolig mange nye muligheter ! 

– Bomiljø i tettstedene 

– Gang og sykkel 

– Fruktbare sentrum  



| 

 

Takk for oppmerksomheten 


